apresentação
Sobre este livro
Sou uma artista. O foco do meu trabalho é ensinar, é promover a experiência artística para todos. Vejo a arte como pedagogia.
Procurei reunir neste livro uma visão expandida da arte, aventurando-me em vários aspectos da produção cultural e relacionando a arte ao contexto histórico de seus produtores. Para isso, os capítulos foram organizados com base em obras, objetos e documentos que representam o espírito
de cada época. Não lancei mão de uma escala de valores para escolher
imagens dessas obras, preferindo aquelas que, a meu ver, melhor contribuem para o entendimento do contexto.
O texto deste livro é apenas uma introdução a cada um dos temas focalizados, pois, em se tratando de arte, nem tudo pode ser dito com palavras. É preciso olhar para as criações e dialogar com elas de forma intuitiva. Ouvir as músicas, assistir aos filmes, perceber os gestos e, desse
modo, vivenciar com cada obra uma relação direta, não intermediada pelo
texto ou pelo professor. Para isso, é fundamental a seção Pesquisa incluída
no fim de cada capítulo: assistir, ouvir, ler, contemplar e percorrer os sites
indicados, sem limitações à curiosidade.
Entretanto, é na página Ação que o processo de aprendizagem realmente acontece. Assim, convido vocês a se entregarem com empenho e
prazer às ações propostas neste livro. Participem de cada uma delas com
experimentalismo; permitam-se colaborar com os colegas; vivenciem cada
etapa – e, acima de tudo, aproveitem o processo. Melhor que acabar um
trabalho de arte é deleitar-se com o fazer.
Estou certa de que este livro vai interessar a vocês, que cursam o
Ensino Médio. Espero que, com a ajuda do professor e em companhia dos
colegas, cada um descubra com alegria que a arte está em toda parte, que
a arte é a vida.
Não acredito em trabalho individual. No mundo da cultura digital, tudo
é feito de forma coletiva. Este livro é fruto do trabalho de muitas pessoas
que colaboraram comigo, compreenderam meus desejos e de forma afetuosa entraram para sempre em minha vida e agora na de vocês. Pessoas
que me ajudaram a pensar no que é importante, me inspiraram e me fazem
acreditar no futuro, que me trouxeram a beleza da música, a intensidade
do teatro, a leveza do corpo em movimento, a magia do cinema. Agradeço
a todos os que colaboraram com paciência, empenho e profissionalismo
para construir este livro.

3

Arte_vu_PNLD2015_Iniciais_001a011.indd 3

6/17/13 10:05 AM

conheça
seu livro
A obra está organizada
em uma Introdução,
três unidades e um Epílogo.
Unidades A Unidade 1: Antiguidades foi
dividida em 10 capítulos que abordam algumas
das mais conhecidas culturas antigas e tradicionais; a Unidade 2: Cultura ocidental foi
dividida em 10 capítulos que abordam de forma cronológica o desenvolvimento da cultura
e a da arte ocidental europeia; a Unidade 3:
Arte contemporânea foi dividida em 6 capítulos que abordam a cultura e a arte no mundo
contemporâneo. Cores vibrantes caracterizam
cada parte da obra.

cultura
ocidental

Abertura de unidade

Cada unidade
se inicia com uma página dupla que traz a lista
dos capítulos que a compõem. As fontes escolhidas para os títulos evocam tipograficamente
o tema do capítulo. A imagem de fundo é um detalhe de uma obra de arte do período.

135

Swim Ink 2/Corbis/Latinstock

134

Tempos modernos e difíceis
nos Estados Unidos.

20th Century Fox Film Corporation, TM & Copyright/
Everett Collection/Keystone

capítulo 20

Na Exposição Internacional
de 1937, a arte reﬂete um
mundo em confronto político.

Carmen Miranda,
em foto de 1941.

tion/Keystone

Collec
Everett

Capítulos

Cada abertura de capítulo destaca algumas frases e imagens, apresenta
uma linha do tempo e o item Cenário histórico,
um texto que contextualiza o período histórico
abordado.

Cartaz de Leonetto Cappiello (1875-1942) para a Exposição Internacional, Paris, 1937.

Cenário histórico
Nos Estados Unidos, centro financeiro do mundo
depois da Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma rápida
expansão das atividades econômicas, seguida por uma
crise financeira em 1929, a mais severa da História.
Na Europa a década de 1930 foi marcada por governos
totalitários que sufocaram a participação democrática. Na
União Soviética, Stalin consolidou seu poder ao eliminar
toda a oposição política da nação. Na Alemanha, atingida
pela depressão, Hitler ascendeu ao poder estimulando o
nacionalismo e a veneração à cultura germânica. Na Espanha, uma guerra civil pôs fim ao governo republicano e
instaurou o poder do ditador Francisco Franco.
Charles Chaplin e Paulette Goddard no filme em Tempos modernos, 1936.

Josef Stalin como dirigente
1924 da União Soviética
1925

Quebra da Bolsa de
1929 Valores de Nova York

Exposição Nova objetividade,
na Alemanha

1930

264

Estrelas do rádio no cinema.

O poder nas mãos de
Hitler, na Alemanha
O plano New Deal, nos
1933 Estados Unidos
Getúlio Vargas assume
o governo no Brasil

Na Espanha, Franco ordena
1937 o bombardeio a Guernica
1937 -1945

Estado Novo no Brasil

Zé Carioca no
1942 filme Alô amigos

1939 Carmen Miranda
nos Estados Unidos
265

Este ícone indica
Objetos
Educacionais
Digitais
relacionados aos
conteúdos do livro
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Texto informativo
complementado por
diferentes tipos de boxes
e recursos visuais
dos são explicados na própria página.

Boxes Alguns conteúdos como características culturais regionais e expressões
das variadas linguagens artísticas (teatro,
música, cinema e dança), são abordados
em boxes que receberam tratamento gráfico especial.

Temas interdisciplinares

Conteúdos de outras disciplinas que se relacionam
com determinado movimento artístico, técnica ou tema são destacados nesta seção:

endo sobre a cultura ioruba

Alô, alô, chanchadas!
Chanchada é o nome de um gênero do cinema brasileiro surgido
na década de 1930: uma mescla de números musicais carnavalescos
com histórias bem-humoradas vividas por personagens populares
como o galã, o malandro, a mocinha e o vilão. As chanchadas surgem
no momento em que o cinema hollywoodiano conquistava cada vez
mais espaço no cenário mundial, em razão da chegada do cinema sonoro. A presença maciça de filmes estrangeiros nas salas brasileiras
incomodava a classe cinematográfica nacional, que defendia a industrialização do cinema no modelo de produção norte-americano.
A primeira empresa cinematográfica a investir na construção de
um estúdio moderno e bem equipado foi a Cinédia. O primeiro sucesso veio com A voz do Carnaval (1933), de Humberto Mauro. O filme intercalava sequências filmadas nas ruas cariocas com cenas em
estúdio. Com o bom resultado, a Cinédia seguiu produzindo filmes
carnavalescos e obteve as duas maiores bilheterias da década, com
Alô, alô, Brasil (1935), dirigido por Wallace Downey, Alberto Ribeiro
e João de Barro, e Alô, alô, carnaval (1936), de Adhemar Gonzaga.
No início da década de 1940, com a criação da Atlântida Cinematográfica, o cinema nacional ganhou novo fôlego. Inspirada no
sistema dos grandes estúdios de Hollywood, a Atlântida tinha a
chanchada como “carro-chefe” da empresa. Embora os elementos
carnavalescos continuassem presentes, a música deixava de ser a
atração principal. Tramas de suspense foram misturadas a sátiras de
acontecimentos políticos da época e paródias da cultura norte-americana. Surgiram os ídolos cinematográficos, não mais vinculados ao
mundo da música.
A dupla mais famosa da época era formada por Grande Otelo
(1915-1993) e Oscarito (1906-1970), geralmente interpretando tipos
populares, que com humor e carisma conseguiam gerar identificação imediata com a plateia.
As chanchadas constituíram no Brasil o maior fenômeno de bilheteria de todos os tempos. Após um período de apogeu, o gênero
foi se desgastando pela repetição das mesmas fórmulas. Vários elementos das chanchadas, já presentes no imaginário popular, foram
incorporados à televisão por figuras como
José Abelardo Barbosa de Medeiros (1917-1988), o Chacrinha, Dercy Gonçalves (1905-2008) e Chico Anysio (1931-2012). Até hoje
se pode notar a forte influência das comédias cinematográficas cariocas em programas de humor da televisão.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E RELIGIÃO..

As religiões trazidas antigamente por diversas nações da
costa da África inegavelmente aqui se conservaram. Se
aquelas do Congo e de Angola mostraram maior persistência nos ritos realizados no Rio de Janeiro, as de Daomé e
da parte sudoeste da atual Nigéria mantiveram-se principalmente nos candomblés da Bahia e, em menor grau, nos
xangôs de Recife.

Reprodução/Edgard Brasil/Cinédia

Vocabulário Alguns termos destaca-

Carmen Miranda e sua irmã Aurora
Miranda no filme Alô, alô, Carnaval, de
1936. Branco e preto, 75 min. Direção de
Adhemar Gonzaga.

Alô, alô, Brasil e Alô, alô, carnaval marcaram a presença do rádio no cinema,
pois contavam com a participação dos
principais astros e estrelas radiofônicos da época. A expressão “alô, alô” era
uma forma de saudação usada pelos
radialistas.

Todas estas religiões envolvem a adoção de deuses ancestrais. [...] Sacrifícios de animais e oferendas de alimentos
são feitos aos deuses durante as cerimônias privadas. Os
deuses são, a seguir, invocados e chamados a voltar à terra
por meio de canções, durante danças simbólicas executadas pelas filhas e filhos de santo, ao som dos atabaques
e de um sino chamado agogô. A presença dos deuses se
manifesta pelo transe das filhas e filhos de santo. Em cada
filha e filho de santo manifesta-se somente o orixá ao qual
estes são consagrados quando da sua iniciação. Os principais orixás assim invocados são Ogum, deus do ferro, dos
ferreiros e de todos os que usam este metal; Oxóssi, deus
da caça; Omolu e Obaluayê, deuses da varíola e das moléstias contagiosas; Xangô, deus do trovão; Oyá, divindade
das tempestades e do rio Níger; Oxum, divindade das águas
doces; Yemanjá, das águas salgadas; Nanan Buruku, a mais
velha das divindades das águas e mãe de Omulu; Oxumarê,
o arco-íris; Oxaguian e Oxalufan, duas manifestações de
Oxalá, a divindade da criação dos seres humanos.

As cerimônias públicas são celebradas com muito brilho em
mais de mil terreiros da Bahia e atraem sempre numerosa
assistência de devotos sinceros, ou simples curiosos. Têm
lugar em grandes barracões decorados com grinaldas de
papel recortado nas cores dos orixás que se festejam nesse
dia, e duram várias horas, durante as quais canções nagôs
são cantadas, mantendo-se assim com grande vitalidade o
patrimônio espiritual legado por seus ancestrais.
VERGER, Pierre, Negras Memórias, Memórias de Negro – O imaginário
Luso-Afro-Brasileiro e a Herança da Escravidão, Catálogo de exposição
realizada no Palácio das Artes, Belo Horizonte, 2003.
Fotos: Pierre Verger ©Fundação Pierre Verger, Salvador, BA.

2

Cada orixá tem cores que lhe são consagradas e vem dançar em público vestido de belas roupas e portando objetos
simbólicos.
1

1 Festa do orixá Xangô em Ifanhin,
Benin, c. 1950.
2 Festa no candomblé do Cosme, com
orixá Oxum manifestado. Salvador,
Bahia (décadas de 1940-1950).

Reprodução/Amleto Daissé/Atlântida Cinematográfica

Duas fotografias de Pierre Verger
(1902-1996), fotógrafo e antropólogo francês que veio para o Brasil
em 1946 e passou a viver em Salvador, Bahia, seduzido pela riqueza
da cultura afro-brasileira. Verger
documentou os rituais feitos para
os orixás em países da África, em
Cuba e no Brasil, revelando as diferenças e semelhanças dessas
práticas em cada lugar. Os resultados de suas investigações foram
publicados em artigos e livros que
tratam do trânsito da cultura negra
no Atlântico.

Grande Otelo e Oscarito em Matar ou correr, filme de 1954.
87 minutos, preto e branco. Direção de Carlos Manga.

Kid Bolha (Oscarito) e Cisco Kada (Grande Otelo) são aqui
pistoleiros que sem querer nocauteiam o vilão da história. O
filme é uma paródia do western americano Matar ou morrer,
de 1952.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E LITERATURA..

| CApítulo 20 | Arte e soCiedAde | 275

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E SOCIOLOGIA..

Lendo sobre… Um pequeno texto de

| CApítulo 8 | poVoS Do NíGER | 105

Brasil

Arte e cultura brasileiras são tratadas em um item especial do capítulo. Ao longo do livro esta seção cresce em importância, acompanhando o
papel da cultura brasileira no cenário internacional.

um pensador, acadêmico ou especialista é
apresentado nesta seção.

Patrimônio material e imaterial

Ao longo dos capítulos são
destacados os bens materiais (
) e imateriais (
) incluídos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) na
lista de locais que fazem parte do Patrimônio Cultural Mundial.

Atividades
Cada página de Pesquisa e Ação está ligada a uma linguagem artística (artes
visuais, música, teatro, dança, mídia) que
se relaciona de forma mais explícita com
o tema do capítulo. Ao longo do livro todas
essas linguagens são contempladas.

Pesquisa teatro barroco

Ação comédias

um elemento importante do período barroco é a representação do cotidiano popular, bem distante dos luxuosos salões da
nobreza. os artistas, incentivados pela burguesia nascente, elegem como inspiração o dia a dia das pessoas comuns. Isso
fica muito claro no teatro da Commedia dell’Arte, gênero que satirizava pessoas e situações da época, encenando um teatro de
improviso com personagens cômicas grotescas.

Rindo castigam-se os costumes. Essa frase de Molière (1622-1673), importante comediógrafo francês, comenta a capacidade
do riso de criticar os hábitos sociais.
Nesta atividade vamos trabalhar na construção de um personagem farsesco, desenvolvido a partir do que vimos no capítulo
sobre a Commedia dell’Arte. o professor vai orientar a turma por dinâmicas para elaborar detalhadamente, de maneira solta e
expressiva, tipos únicos nessa releitura contemporânea da Commedia dell’Arte. Depois disso, arriscaremos nossos personagens em alguns jogos de improviso. Hoje, sua arma é o riso! Boa cena e boa sorte!

TEoRiA – Commedia dell’Arte
Para saber mais sobre a Commedia dell’Arte, leia um artigo da atriz, diretora e pesquisadora Tiche Vianna. Disponível
em: <http://primeirosinal.com.br/artigos/commedia-dell%E2%80%99arte-tradi%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: maio 2013.
Para ver os personagens da Commedia dell’Arte em ação, digite num site de busca as palavras commedia dellarte
vídeos. Depois de ler o texto e assistir aos vídeos, converse com o professor e os colegas sobre as seguintes questões:
como representar nosso cotidiano? Que situações representam com maior precisão o que é o nosso tempo? Se você
tivesse que inventar um conjunto de personagens para representar os dias atuais, que personagens seriam esses?

PRáTiCA – corpo e voz

Pesquisa

Indicação de sites, vídeos,
filmes e leituras para o aluno se aprofundar na linguagem proposta. Há indicações
relacionadas com a cultura global, com a
cultura brasileira e regional, para busca de
referências locais. Também pode estar subdividida em Teoria e prática.
internet

vídeo

leitura

cinema

música

dica

Vamos explorar agora maneiras de construir em cena as personagens que imaginamos na pesquisa teórica. Vamos
fazer um jogo de construção corporal e vocal, para explorar o corpo e a voz, visitando lugares inusitados, que você não
costuma explorar. Não fique envergonhado, exagere em tudo. A ideia aqui é provocar boas risadas.
Seguindo as instruções do professor, faça o jogo imitar o andar.

PARA AQUECER
Siga as instruções do professor para construir um personagem farsesco.

PARA VALER
Em duplas, vocês vão combinar o ponto de partida para uma cena improvisada com seus personagens farsescos. Lembre que
o personagem é uma coisa viva, não uma construção estática. Trabalhar com a linguagem farsesca é muito cansativo; se você
não estiver cansado no final do exercício é porque não participou plenamente.
Para completar o trabalho, você vai improvisar uma pequena cena com o seu personagem. Siga as instruções do professor.

Faça aqui um registro dessa experiência.

PARA ENCERRAR
Converse com a turma sobre quais são as dificuldades de fazer cenas cômicas.

Na sua opinião o que torna uma
cena engraçada?

Il Capitano, ilustração francesa do século XIX.

Ação

Instruções para o aluno realizar
uma prática em uma das cinco linguagens
artísticas contempladas no livro.

O terceiro personagem da Commedia dell’Arte a envolver-se
nas tramoias dos Zanni era este militar vaidoso e fanfarrão.
Falador, altivo, narrava seu passado heroico na guerra, mas
tornava-se um covarde quando as coisas se complicavam.

174

Bibliografia

| CApÍtulo 13 | BArroCo | 175

As principais referências bibliográficas da obra são apresentadas por capítulo.
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Introdução

cultura e arte
O que é cultura?
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Há diversos sentidos possíveis para a palavra cultura, mas podemos definir cultura como a maneira em que uma sociedade se
estrutura e se comporta – e também tudo o que ela produz. A cultura é um fenômeno integral, que abrange tudo o que uma coletividade é e faz. Trata-se do patrimônio material e intelectual compartilhado por um grupo social, recriado e transmitido ao longo
das gerações. A cultura engloba tudo: linguagem, comportamento,
símbolos, técnicas, objetos, ideias, crenças – todas as produções
materiais e imateriais de um grupo social.

Natursports/Shutterstock/Glow Images

Este banquinho caipira da região
da serra da Mantiqueira inspirou as
peças à direita e acima, criadas pela
Marcenaria Baraúna, em São Paulo.

Acima, à direita, sushi e outras
iguarias da culinária japonesa.
À esquerda, uma tourada na Espanha, em foto de 2011. O touro
tem forte significado em festas e
rituais de várias culturas. Hoje,
as touradas estão proibidas em
vários países.
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Leia o que diz o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997):

Cultura e arte são
coisas diferentes que
algumas vezes podem
ser confundidas.
Os dois conceitos não
são fáceis de definir e
ambos têm sido tema
de calorosos debates
desde a Antiguidade.

Chama-se cultura tudo o que é feito pelos homens, ou resulta do trabalho
deles e de seus pensamentos. Por exemplo, uma cadeira está na cara que é cultural porque foi feita por alguém. Mesmo o banquinho mais vagabundo, que mal
se põe em pé, é uma coisa cultural. [...]
Há também, para complicar, as coisas da cultura imaterial [...] A fala, por
exemplo, que se revela quando a gente conversa, e que existe independentemente de qualquer boca falante, é criação cultural. Aliás, a mais importante.
Sem a fala, os homens seriam uns macacos, porque não poderiam se entender
uns com os outros, para acumular conhecimento e mudar o mundo como temos
mudado. [...]
Além da fala, temos as crenças, as artes, que são criações culturais, porque
inventadas pelos homens e transmitidas uns aos outros através das gerações.
Elas se tornam visíveis, se manifestam, através de criações artísticas ou de
ritos e práticas – o batizado, o casamento, a missa – em que a gente vê os conceitos e as ideias religiosas ou artísticas se realizarem. [...]

http://www.videonasaldeias.org.br

RIBEIRO, Darcy. Noções de coisas. São Paulo: FTD, 1995. p. 34.

Cada vez mais as culturas trocam seus
saberes. O projeto Vídeo nas aldeias,
coordenado por Vincent Carelli, torna
possível a produção de vídeos nas
aldeias indígenas. Utilizando o apoio
técnico e financeiro trazido pelos cineastas do projeto, os próprios indígenas realizam obras audiovisuais sobre
elementos tradicionais de sua cultura.
Na foto, página do site do projeto.

As culturas diferem pela forma como se desenvolvem. Em alguns
grupos sociais, as transformações ocorrem muito lentamente. São
culturas tradicionais, que preservam seus modos de vida, como é o
caso de alguns povos indígenas brasileiros. Outras culturas modificam seus aspectos materiais mais facilmente, mas
conservam seus comportamentos e seu repertório
simbólico, como é o caso de muitos grupos sociais
que vivem na Índia. Em nossa cultura, à qual se
costuma dar o nome de cultura ocidental, as transformações são valorizadas em todos os aspectos
da vida, a tal ponto que nossa história se converte
numa espécie de flecha do tempo: uma sociedade
em contínua modificação.
Um modo interessante de considerar a cultura é
enxergá-la como uma massa energética. Tal como
a energia, os aspectos culturais de um grupo social
podem se difundir para seus vizinhos ou mesmo
para povos que vivem em regiões distantes – através da atividade comercial, por exemplo, ou pelas
redes de comunicação. Desse modo, aspectos de
uma cultura acabam sendo assimilados por outra, contribuindo
para transformar a vida social de diferentes grupos.
Com a revolução digital – que é muitíssimo recente se consi
derarmos a extensão da história da humanidade –, o impacto
da cultura ocidental sobre outras se tornou enorme (por exemplo, há grupos nômades que hoje carregam televisores e computadores). Ao mesmo tempo, porém, certos aspectos de outras
culturas também alcançam a nossa com mais facilidade (por
exemplo, é possível aprender chinês on-line).
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O que é arte?

Henri Matisse (1869-1954), pintor francês.

Arte é o exercício
experimental da
liberdade.
Mario Pedrosa (1900-1981), crítico brasileiro.

Arte é aquilo que o
artista diz que é arte.
Marcel Duchamp (1887-1969), artista francês.

Reprodução/Arquivo da editora

Reprodução/Vincent van Gogh/Museu de Arte Moderna,
Nova York, EUA.

Definir arte é bem mais complicado que definir cultura. Alguns
artistas são reconhecidos por toda humanidade como tais. Ninguém pensa em questionar se as telas pintadas por Van Gogh, as
peças escritas por Shakespeare ou as músicas compostas pelos
Beatles são arte. Se olharmos para trás, veremos que algumas
obras tiveram tamanha força, influenciaram de tal modo a produção de outros artistas e o comportamento da sociedade, que se
tornaram modelos do que seria a grande arte.
Como não existem regras para determinar claramente o que
caracteriza essas grandes obras de arte, o máximo que podemos
fazer é nos entregar a fruí-las, observá-las e tentar alcançar uma
compreensão, numa espécie de diálogo apaixonado. Quanto mais
próximos estivermos de uma obra, mais sensibilizados ficaremos
para apreciá-la.

O artista e o poeta
possuem uma luz
interior que transforma
os objetos para criar um
mundo novo, sensível,
organizado, um mundo
vivo que é em si mesmo
o sinal inequívoco da
divindade.

Everett Collection/Keystone

A cultura digital propiciou novas formas de articulação entre
pessoas de uma mesma sociedade e de sociedades muito diferentes. Também facilitou o aparecimento, no cenário artístico, de novas vozes, novos olhares, novos gestos, mais livres e menos padronizados. Na última década, o Brasil tem colocado em prática
uma política cultural que busca promover sua pluralidade – um
caminho que fortalecerá cada vez mais nosso papel no mundo.

Acima, Noite estrelada (1889), óleo sobre tela de Vincent van Gogh. À direita, no alto, o ator inglês Laurence Olivier em uma adaptação para o cinema
da peça Hamlet (escrita por William Shakespeare no início do século XVII),
de 1948. Ao lado, capa do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos
Beatles, de 1967.
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A arte não é artigo de
luxo. Museus, abram
sua mente e seu coração!
A arte é para todos!

20th Century Fox/Everett Collection/Keystone

Everett Collection/Keystone

Noah Fischer (1977-), artista norte-americano.

HBO/Everett Collection/Keystone

A dificuldade em estabelecer tais regras está no fato de que até
mesmo nossa visão sobre as obras mais consagradas é suscetível
de transformações. Por mais que se deseje uma objetividade absoluta, a história está sempre “contaminada” pelo espírito da época
em que foi contada. Essa “contaminação” é evidente, por exemplo,
quando assistimos hoje a um filme histórico sobre a Roma antiga feito pela indústria cinematográfica norte-americana em décadas passadas. Vemos no figurino, nos diálogos, em cada detalhe,
as duas épocas simultaneamente, como camadas sobrepostas: o
tempo em que se passa o enredo e o tempo em que ele foi filmado.

Paulo Bruscky/Acervo particular

Estas fotos mostram três interpretações de Cleópatra (69 a.C.-30 a.C.), última rainha do Egito, filmadas em décadas diferentes.
Da esquerda para a direita: Theda Bara, Cleópatra ( dir. J. Gordon Edwards); Elizabeth Taylor, Cleópatra ( dir. Joseph L. Mankiewicz)
e Lyndsey Marshal, Roma, série de televisão criada por John Milius, Bruno Heller e Willian MacDonald. Em que épocas esses três
filmes parecem ter sido feitos?

Artista multimídia Paulo Bruscky, em
foto de 1978.

Assim, podemos dizer que cada época julga o passado com seus
próprios olhos. E o panorama da arte que vamos estudar neste
livro será visto com olhos do início do século XXI. Dentro de meio
século, a arte provavelmente será percebida de outra maneira.
Para definir arte é preciso saber como ela foi entendida pelos
diferentes povos, em diferentes épocas, mesmo as mais remotas.
De maneira geral, o conceito de arte, na cultura ocidental, tem se
ampliado. Algo que não era considerado arte há cinquenta anos
agora pode ser visto como tal. Isso porque os próprios artistas têm
questionado os critérios que poderiam definir o que é a arte e para
que ela serve.
Em vez de discorrer sobre os critérios utilizados para definir a
arte, vamos considerar as perguntas feitas pelo artista pernambucano Paulo Bruscky (à esquerda), em 1978, em uma livraria no Recife:
“O que é a arte?”
“Para que serve?”
Nossa proposta é levar conosco essas perguntas ao longo do
curso, refletindo, discutindo, questionando durante o caminho.
Em arte, é melhor nos guiarmos pelas incertezas.
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Escultura de pedra encontrada
em sambaqui, sem data.

Pedra de Ubirr, 40000 a.C.-2000 a.C.
Austrália.

Ponta de flecha em cristal de rocha,
encontrada em Carmo do Rio Claro, MG.
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Les Gibbon/Alamy/Glow Images

Habitação em Skara Brae, povoação em pedra, 3100 a.C.-2600 a.C. Ilhas Orkney, Escócia.

Cenário histórico
Podemos dizer que a humanidade começou a produzir cultura a partir da explosão
criativa que aconteceu no período chamado
Paleolítico Superior, por volta de 40 mil anos
atrás. Tudo indica que nessa época os grupos
humanos que viviam na Europa, na Ásia e na
África passaram a desenvolver de forma acelerada a linguagem e a produção de ferramentas.
Com as mudanças climáticas ocorridas de 20 mil
a 17 mil anos atrás, no final da última Era do Gelo, os
grupos humanos puderam desfrutar de condições naturais mais amenas, o que lhes permitiu cultivar algumas plantas, domesticar animais e,
aos poucos, organizar-se em sociedades
mais complexas. A essas transformações,
que se deram em diferentes momentos
em vários pontos do mundo, costuma-se
dar o nome de Revolução Neolítica.

8000 a.C.-3200 a.C.

Abrigos usados para
habitação e para estocar
alimentos, há mais de
5 mil anos, na Europa.

Figuras de animais,
hoje extintos,
esculpidas em osso.

Mamute esculpido em chifre de
rena, c. 13000 a.C.-11000 a.C.
Montastruc, França.

Neolítico
Werner Forman Archive/Glow Images/Museu Britânico, Londres, Inglaterra.
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The Bridgeman Art Library/Keystone/Museu de
Antiguidades Nacionais, Saint-Germain-en-Laye, França.

Cultura material
Os cientistas que estudam os vestígios do passado remoto encontram a cada dia novas pistas sobre os povos que primeiro habitaram a Terra. Hoje sabemos que muitos grupos humanos viveram
durante mais de 35 mil anos em regiões separadas por milhares de
quilômetros, e que muito do que produziram se perdeu e jamais
será encontrado. Há várias hipóteses a respeito da produção cultural desses povos, e cada descoberta dá origem a novas teorias.
Sabemos que os objetos, pinturas e construções do período
Paleolítico, embora sejam hoje reconhecidos como obras de arte
(e admirados como tal em museus), provavelmente não foram feitos com a mesma intenção de um artista do mundo moderno, mas
sim com finalidades bem utilitárias para a vida cotidiana.
Os arqueólogos se referem aos artefatos dessa época como
“cultura material”, sem distinguir objetos utilitários, como vasilhas
e ferramentas, dos objetos simbólicos, como aqueles destinados
aos rituais.

A explosão criativa do
Paleolítico Superior
Durante o período conhecido como Paleolítico Superior, os grupos humanos que habitavam vários pontos da Terra já dispunham
de grande capacidade de manipulação de materiais. Construíam
instrumentos de pedra, madeira e osso e organizavam-se em sociedades nômades de coletores e caçadores. Por volta de 40 mil
anos atrás, esses grupos começaram a deixar indícios de desenvolvimento da expressão simbólica, ou seja, da capacidade de representar conceitos através de imagens, símbolos e objetos. Esse
período coincide também com a aquisição de vocabulário abstrato: a linguagem passou a expressar também ideias e sentimentos,
além de referir-se a coisas concretas.
Recentemente, alguns estudiosos têm afirmado que essas
mudanças aconteceram num período relativamente curto – não
como um processo em que as sociedades vão aos poucos adquirindo novos saberes, mas como uma verdadeira revolução de
comportamento.
No Paleolítico Superior os grupos humanos passaram a fabricar
instrumentos utilizando ossos, chifres e dentes de animais e também
a gravar e esculpir nesses materiais. Começaram a fazer roupas mais
bem confeccionadas e a enterrar os mortos de maneira ritualizada, ou
seja, acompanhados de objetos e oferendas. Em sítios arqueológicos
dessa época foram encontradas pequenas flautas e apitos, que revelam já haver interesse pela criação sonora.

Arpões feitos de sílex, 10000 a.C.-3500 a.C.
Museu de Antiguidades Nacionais,
Saint-Germain-en-Laye, França.

Objetos como esses arpões de uso utilitário são hoje também apreciados por
sua beleza.
Sílex é uma rocha dura, de cor
variável, sílex, amarelada, parda ou
negra.

Gravar consiste em fazer traços
em uma superfície (como argila,
pedra, osso) empregando um objeto
pontiagudo, sem necessariamente
utilizar tinta.
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endo sobre a explosão criativa
Arte: evolução ou revolução?
As primeiras manifestações artísticas [...] já apresentam
grande refinamento estilístico e técnico. Não se nota qualquer
processo evolutivo dessas capacidades.
NEVES, Walter; PROUS, André. Arte: Evolução ou revolução? Catálogo Mostra
do Redescobrimento. Nelson Aguilar (Org.). Fundação Bienal de São Paulo,
Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais, 2000, p. 32.

Fine Arte Images/Easypix

Primeiramente, é importante dizer que o processo final
de humanização parece ter sido muito rápido, quase um
evento, mais do que um processo. [...] Em segundo lugar,
é necessário enfatizar que a criatividade e a capacidade
de expressão simbólica, incluindo a artística, aparecem já
em toda a sua extensão de expressão e qualidade técnica.

Pintura na parede da caverna de Chauvet.
Ardèche, França.

As pinturas mais antigas encontradas
até hoje na Europa estão nas paredes
de pedra da caverna de Chauvet, no sul
da França. Trata-se de um conjunto de
representações de cavalos, javalis,
búfalos e bisões, feitas de 25 mil a 30
mil anos atrás. As pinturas e gravações
têm as proporções de animais reais,
além de dar impressão de volume e em
alguns casos a sensação de movimento.
Isso demonstra a grande capacidade de
observação e de representação da natureza dos autores dessas pinturas.

As primeiras esculturas
As mais antigas esculturas que conhecemos são pequenas figuras escavadas em pedra, ossos, chifres e marfim, de aproximadamente 30 mil anos atrás, encontradas na Europa e na Ásia. Animais
e figuras femininas nuas são os temas mais comuns nessas peças
do Paleolítico Superior. A mais conhecida delas recebeu, ao ser
descoberta, o nome de Vênus de Willendorf.

Vênus de Willendorf. Museu de História Natural, Viena, Áustria.

Encontrada em 1908 na Áustria, próximo à cidade de Willendorf, e feita entre 24000 a.C. e 22000 a.C., esta escultura em pedra calcária tem
apenas 11 centímetros. As volumosas formas arredondadas podem ter sido
exageradas pelo escultor para reforçar a ideia de fertilidade.

Gerhard Trumler/Imagno/Getty Images/
Museu de História Natural, Viena, Áustria.

Vênus é o nome romano da deusa do amor e
da beleza. Muitas esculturas pré-históricas
descobertas a partir do século XIX, que representam
mulheres, também receberam essa designação.
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Nas sociedades matriarcais
a mulher-mãe tem papel
dominante, tanto na família
quanto no grupo.

Vênus de Brassempouy. Museu de Arqueologia Nacional,
Saint-Germain-en-Laye, França.

Outra figura feminina, encontrada na França e datada de
21000 a.C., é uma pequena cabeça esculpida em marfim de
mamute, conhecida como Vênus de Brassempouy. Com apenas 3 centímetros, tem as formas delicadas de uma jovem de
cabeça ovalada, pescoço longo e cabelos compridos.

Jean-Gilles Berizzi/RMN/Other Images/Museu de
Arqueologia Nacional, Saint-Germain-en-Laye, França.

O fato de muitas esculturas desse período que sobreviveram
até hoje representarem figuras femininas levou alguns estudiosos a cogitar que essas primeiras sociedades fossem matriarcais.
Outros acreditam que as figuras femininas, muitas delas visivelmente grávidas, podem ter sido usadas como símbolos de fertilidade em rituais.

As pinturas rupestres

The Bridgeman Art Library/Getty Images

Outra forma de expressão do período Paleolítico é a pintura rupestre, feita sobre paredes rochosas de cavernas ou em placas de pedra. Foram encontradas inúmeras cavernas, principalmente na
França e no norte da Espanha, contendo pinturas
desse período. No deserto do Saara, norte da África, há representações de elefantes, girafas e leões,
atestando que ali havia abundante vida selvagem
por volta de 8000 a.C.
As cavernas, abrigos naturais permanentes,
provavelmente tiveram significado especial para

os grupos humanos, pois há vestígios de que as
pessoas retornavam a esses lugares geração após
geração, por vezes durante milênios.
Além de representações de animais, há sinais
abstratos e marcas de mãos, e mais raramente
formas humanas. Na caverna de Lascaux há
uma representação que parece narrar uma cena.
Essa caverna, encontrada em 1940 na França, é
formada por um grande conjunto de salas que
contêm imagens pintadas entre 17 mil e 13 mil
anos atrás.
Bisão e homem com cabeça de pássaro,
Caverna de Lascaux, 15000 a.C.-13000 a.C.
Dordogne, França.

Esta pintura da caverna de Lascaux é
possivelmente uma narrativa. Uma figura que pode ser um caçador, usando
uma máscara de pássaro, parece estar
deitada no chão. Uma lança (ou cetro)
com um pássaro na ponta está à sua
direita. Do outro lado, um bisão parece ter sido atravessado por uma lança.
Mais à esquerda do conjunto, um rinoceronte que se afasta da cena poderia
ter atacado o homem mascarado. A cena
pode se referir à história de um herói
(um mito) ou relatar algum evento real
ocorrido naquele tempo (um fato).
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Os artistas que trabalharam
nas escuras cavernas paleolíticas utilizaram diversas técnicas. Por vezes desenharam
diretamente nas paredes com
pedras de óxido de ferro nas
cores ocre e vermelha, ou com
carvão. Outras vezes usaram
pincéis feitos de cabelo ou de
algum tipo de musgo para espalhar pigmentos líquidos. Alguns
sopravam tinta que preparavam
na própria boca triturando pigmentos com saliva. Nesse caso
podiam usar pequenos ossos de
aves furados de modo a criar

efeitos mais delicados, similares ao de um spray atual. Algumas cavernas apresentam
também figuras em relevo ou
gravadas com uma ponta de pedra afiada.
Muitas teorias já foram
propostas para explicar essas notáveis representações.
Inicialmente, devido à grande
quantidade de imagens de animais, cogitou-se que as pinturas rupestres fizessem parte de
rituais mágicos relacionados
à caça. No entanto, na década
de 1960, constatando que os

animais mais usados na alimentação não eram os que mais
figuravam nas pinturas, os arqueólogos tentaram outra interpretação. Cogitou-se que os
animais, assim como elementos
abstratos, poderiam fazer parte de um sistema de representação de ideias, ou uma forma
de tentar contato com forças
sobrenaturais. É mais seguro,
porém, evitar teorias generalizantes. Hoje os conjuntos de
pinturas de diferentes regiões
ou de diferentes períodos são
estudados separadamente.

O Neolítico

Photo Researchers/Getty Images

Por volta de 9000 a.C. o clima da Terra passou a ser menos frio
e a natureza se tornou mais abundante. Entre os grupos humanos,
foram inventados o arco e a flecha e descobriu-se a técnica de polir
a pedra quase como vidro, o que permitia obter lâminas mais cortantes. Começou-se a domesticar os animais e a cultivar algumas
plantas. Conseguiu-se assim aumentar o suprimento de comida, o
que permitiu que os grupos sociais crescessem e adotassem a vida
sedentária. Essas mudanças trouxeram um novo modo de vida entre
8000 a.C. e 3200 a.C. e caracterizaram o período chamado Neolítico.
Nesse período, as representações e ornamentos adquirem caráter mais abstrato. Tornam-se comuns as representações do Sol,
da Lua e de outros signos que podem estar ligados à passagem
do tempo.

Os grupos humanos com modo de vida
sedentário se fixam em determinado
lugar, próximo àquele em que cultivam
seus alimentos. Já no modo de vida
nômade, os grupos estão sempre se
deslocando em busca de caça e coleta.
Signo é o nome genérico dado a
qualquer sinal ou representação
gráfica de alguma coisa.

Pastores e um rebanho, em detalhe de
uma pintura rupestre, 2500 a.C.-1500 a.C.
Tassili-n-Ajjer, Argélia.

As pinturas rupestres do período Neolítico (8000 a.C.-2300 a.C.) diferem daquelas
feitas durante o Paleolítico (40000 a.C.-8000 a.C.) especialmente na temática. As
imagens aparecem em locais mais acessíveis e geralmente mostram a figura humana em cenas que narram o cotidiano da vida
coletiva. Nesta cena, pintada no sul da Argélia, norte da África, homens pastoreiam e
cultivam a terra, enquanto mulheres preparam alimentos e cuidam de crianças.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E QuíMICA..

Como saber a idade de objetos muito antigos?
O método mais eficiente para datar artefatos pré-históricos
é a radiometria, técnica que mede o grau de radioatividade
natural emitido pelo objeto. Esse método só pode ser usado
para datar materiais de origem animal e vegetal, o que inclui
o carvão usado nas pinturas. A radiometria mede a presença
de um isótopo do carbono, chamado carbono-14, substância
que as plantas absorvem da atmosfera e acaba fazendo parte
da cadeia alimentar de outros organismos. Quando plantas e

animais morrem, começam a perder esse material em uma
velocidade conhecida. Calculando-se quanto carbono-14 resta
em um material orgânico, pode-se saber há quanto tempo
esse organismo morreu. Entretanto, se o método for usado
para datar uma escultura de madeira, por exemplo, saberemos com alguma precisão quando a árvore morreu, mas
não quando o objeto foi esculpido, já que isso pode ter ocorrido décadas mais tarde.

As primeiras construções

As sociedades estratificadas apresentam
organização complexa, com uma hierarquia e
com privilégios e deveres para cada segmento
da sociedade. Nem todas as pessoas trabalham
diretamente no sustento e na manutenção do
grupo. Foi nas primeiras sociedades estratificadas
que surgiu o trabalho especializado.

Stonehenge, 3100 a.C.-1500 a.C. Planície de
Salisbury, Wiltshire, Inglaterra.

As pedras externas de Stonehenge,
algumas formando dólmens, estão alinhadas em círculos concêntricos. As
pedras centrais formam uma ferradura. No centro, um altar se alinha a uma
pedra pontiaguda posicionada fora do
círculo, a qual direciona nosso olhar
para o nascente. Os astrônomos afirmam que um alinhamento perfeito com
o nascer do Sol teria ocorrido nos solstícios de verão há cerca de 4 mil anos.
Possivelmente, estruturas como essa
serviam para a observação dos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas.

Euroluftbild/Easypix

Ao adotar o modo de vida agrícola, os grupos humanos começaram a construir estruturas mais duráveis que serviam como moradias e depósitos, organizadas em pequenas vilas. Algumas pessoas
já podiam se dedicar apenas à agricultura, outras à criação de gado
e outras à construção ou à proteção, ou seja, essas sociedades começaram a se estratificar. Alguns de seus membros se especializaram na construção de monumentos, como tumbas e centros
ritualísticos. Por serem feitas de grandes blocos de pedra, essas
construções são chamadas de arquitetura megalítica.
Muitos desses monumentos foram encontrados na França e
na Inglaterra. Consistem em grandes blocos de rocha que foram
intencionalmente alinhados ou em estruturas em forma de dólmen (uma grande pedra apoiada sobre duas outras pedras verticais fincadas no chão, como um portal). Muitos estão alinhados
na direção leste-oeste, indicando um
conhecimento dos movimentos solares, importante para os agricultores
neolíticos, que dependiam do ciclo
contínuo de semeadura, crescimento
e colheita, e por isso cultuavam o Sol
e celebravam rituais para assegurar
essa regularidade durante o ano.
O mais impressionante e mais complexo sítio megalítico que conhecemos é Stonehenge, no sudeste da Inglaterra, construído em várias etapas
entre 3100 a.C. e 1500 a.C.
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Os primeiros povos do Brasil
Sambaquis

Devido à grande quantidade de gelo retido nas regiões polares durante a última glaciação (que se encerrou há cerca de 15 mil anos), o nível do mar estava
cerca de 120 metros abaixo do atual. As praias estavam afastadas vários quilômetros das atuais linhas
da costa, expondo planícies litorâneas hoje submersas. Nessas condições, o atual estreito de Bering era
uma passagem de terra firme que interligava a Ásia e
a América do Norte, permitindo a migração humana.
Atualmente se acredita que essa migração tenha
ocorrido em diversas levas, que povoaram as regiões
da América em épocas diferentes. No Brasil, foram
descobertas evidências de presença humana a partir
de 30 mil anos atrás.
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Allmaps/Arquivo da editora

Cenário histórico
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Adaptado de: VICENTINO, Claudio. Atlas Histórico Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2011.
Ulisses Job/Futura Press

Enquanto os grupos humanos nômades que
viviam nas regiões que hoje conhecemos como
Amazônia, Planalto Central e sul do Brasil foram
aos poucos domesticando animais e plantas e
tornando-se sedentários, as populações do litoral
tiveram desenvolvimento bem diferente. Sociedades bastante desenvolvidas se instalaram nas
planícies litorâneas, aproveitando um ambiente
rico em peixes e moluscos, no qual se encontram
florestas e mangues. Muitos vestígios deixados
por essas populações podem ter sido cobertos
pela elevação do nível oceânico no final da Era
Glacial. Os sítios arqueológicos, encontrados em
toda a costa brasileira, são chamados sambaquis,
palavra que em língua tupi significa “monte de
conchas”.

Sambaquis. Sítio arqueológico de Laguna, Santa Catarina. Foto de 2011.

Os sambaquis são grandes amontoados de conchas, que podem
alcançar de 2 a 60 metros de altura. Em algumas dessas formações, as conchas foram depositadas ao longo de um milênio. Em
alguns sambaquis, há restos de peixes. A maioria deles contém
sepultamentos humanos.
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Os arqueólogos acreditam que as sociedades sambaquieiras
construíram esses volumes como monumentos, procurando dar-lhes visibilidade. Os sambaquis em geral estão em cenários abertos, de modo que do topo de um deles se pode observar outros.
Essas civilizações pesqueiras e navegadoras podem ter sido estratificadas, pois tudo indica que mobilizaram mão de obra especialmente para a construção dessas elevações. É possível que o
culto aos ancestrais fosse um aspecto importante de suas tradições culturais.

Pintura rupestre
Grafismos são desenhos
aparentemente sem significado
que consistem em arranjos de
formas e cores.
Antropomorfismo é a crença ou
pensamento que atribui formas
ou atributos humanos a entidades
abstratas ou seres não humanos.

Palê Zuppani/Pulsar Imagens

Em quase todas as regiões do Brasil há sítios arqueológicos com
pinturas rupestres. Na região Sul, os grafismos geralmente consistem em incisões e desenhos geométricos. No Planalto Central são
comuns as representações de animais, principalmente cervídeos,
peixes e pássaros. Na Amazônia, embora os sítios arqueológicos tenham sido ainda pouco estudados, as figuras antropomórficas e as
formas geométricas são bastante frequentes. No Nordeste ocorrem
representações da figura humana e de animais agrupadas, formando
cenas de caça, dança, guerra, sexo e rito, entre outras. Em muitas
dessas cenas, as figuras seguram armas, cestos e outros objetos.

Pintura rupestre, 12000 a.C.-6000 a.C. Toca do Boqueirão da Pedra Furada, Serra da Capivara, Piauí.
Foto de 2010.

A arte rupestre do Nordeste é uma das mais estudadas do Brasil. Na Serra da Capivara, Piauí,
estão cadastrados 657 sítios arqueológicos com pinturas ou inscrições rupestres, algumas com
cerca de 20 mil anos. Nesta pintura veem-se figuras humanas, emas e cervídeos (veados).
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endo sobre os primeiros povos do Brasil
58 mil anos de presença humana
A história do povoamento das Américas esteve envolta por um emaranhado de hipóteses e teorias
cunhadas por estudiosos de todo o mundo desde meados do século XIX. [...] Para a maioria dos pesquisadores, a chegada do homem ao continente americano numa antiguidade remota era improvável.
Supunha-se que tivesse ocorrido entre 11 mil e 15 mil anos atrás.
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[...] enquanto prosseguia com as escavações em Pedra Furada buscando dados para situar a arte
rupestre do sítio em um contexto mais abrangente, deparou com datações antigas, com 18 mil anos
ou mais, antiguidade que divergia das teorias vigentes. “Quando recebi as primeiras datações, pensei
que o laboratório havia se enganado e misturado amostras, mas a diretora foi categórica: ‘São mesmo as suas amostras. Amplie as escavações porque o sítio é antigo’”, relembra.

/Fu
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A revelação encerrou um capítulo inaugurado em 1978 com o início das escavações que
se estenderam até 1988 no sítio do Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra
da Capivara. Na ocasião, foram encontrados utensílios de pedra lascada, fogueiras estruturadas
e restos de animais que serviram como alimento, encravados em camadas profundas, datadas de
mais de 57 mil anos.
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No final de 2006, essa tese foi abalada. Uma peça inesperada desse quebra-cabeça arqueológico lançou novas luzes sobre a ocupação das Américas. Evidências que comprovam a
mais antiga presença humana no continente americano, datada de 58 mil anos, foram
apresentadas pela arqueóloga Niède Guidon durante o 2º- Simpósio Internacional “O povoamento das Américas”, realizado no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São
Raimundo Nonato, no Piauí, em dezembro de 2006. Paulista de origem francesa, Guidon,
uma das maiores autoridades do país em pré-história sul-americana, está radicada no
Piauí desde 1991 e é presidente da Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham),
instituição que administra o parque com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

ún

Niède Guidon, arqueóloga.
Foto de 2009.

[...]

Palê Zuppani/Pulsar Imagens/Museu do Homem Americano, Piauí.

MELLO, Raphaella de Campos. Revista História Viva, Ano IV, nº- 41, março de 2007, p. 87 e 88.

Ferramentas de pedra de agricultores ceramistas. Foto de 2010.

Objetos encontrados em escavações no Parque Nacional da Serra da Capivara. Museu do Homem Americano,
São Raimundo Nonato, Piauí.
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Pesquisa pintura na pedra
os grupos humanos que viveram no período paleolítico e no período Neolítico fizeram pinturas em paredes de pedra. Essas
imagens têm o poder de nos comunicar aspectos importantes desse passado. Em épocas diferentes, outras sociedades também usaram cavernas e formações rochosas para deixar gravado seu universo simbólico. Hoje, muitos artistas usam muros e
enormes estruturas de concreto, muitas vezes abandonadas, como suporte de suas expressões.

GLOBAL
Para fazer uma visita virtual à caverna de Lascaux, visite o site do Ministério da Cultura da França:
<www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml>.
A caverna dos sonhos esquecidos (França, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, 2010). Direção: Werner
Herzog.
Acompanhe a aventura da equipe do cineasta alemão Werner Herzog, que realizou um documentário em 3D
dentro da caverna de Chauvet-Pont-d’Arc, no sul da França, onde estão pinturas rupestres feitas há 32 mil anos.
Para apreciar pinturas em cavernas feitas pelos cristãos, desde o primeiro século de nossa época, na Capadócia
(região da atual Turquia), veja um vídeo em espanhol no site da Unesco:
<http://whc.unesco.org/en/list/357/video>.
Para ver o grafiteiro italiano Blu criando pinturas animadas em enormes construções de concreto assista ao vídeo:
Big Bang Big Boom, direção e animação BLU blublu.org. No vídeo, Blu nos conta a sua visão da história da evolução da
vida e faz um alerta sobre como tudo isso pode acabar.
<http://vimeo.com/13085676>.
(Acessos em: jan. 2013.)

BRASIL
Neste vídeo, a arqueóloga Niède Guidon apresenta pinturas rupestres do Boqueirão da Pedra Furada, Serra da Capivara, Piauí. Acesse o link: http://novo.itaucultural.org.br/canal-video/obra-revelada-niede-benedito/
Visite o site da Fundação do Homem Americano, que fica na Serra da Capivara no Piauí:
<www.fumdham.org.br/>.
Para saber mais sobre o grafite e a arte de rua no Brasil visite o site da Galeria Choque Cultural, em São Paulo:
<http://choquecultural.com.br/>.
Procure na internet imagens do Parque Nacional do Peruaçu, em Minas Gerais. Um dos paredões mais interessantes
da arte rupestre no Brasil está próximo ao rio Peruaçu, um afluente do rio São Francisco, em Minas Gerais.
(Acessos em: jan. 2013.)

LOCAL
Com a orientação do professor, busque informações sobre a região onde você vive. Existem sambaquis, cavernas,
sítios arqueológicos ou escavações? Se possível, procurem organizar uma visita ao local.

PARA ENCERRAR
Converse com seus colegas e o professor sobre o nascimento da cultura. Conte o que você já sabia sobre a arte produzida pelos
primeiros agrupamentos humanos e ouça os comentários dos colegas. A leitura deste capítulo ajudou você a conhecer melhor
o assunto?

O que podemos imaginar sobre a vida
do período Neolítico olhando para
as pinturas rupestres?
24
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Ação grafite
Agora que você viu pinturas feitas em cavernas, pedras e muros, vamos fazer uma pintura grande numa parede. para pintar
grande usamos o corpo todo e isso é muito prazeroso. para este tipo de ação funcionar é preciso planejamento e algum treino.

MATERIAL
Por aluno: Dez folhas de jornal abertas e um pincel grosso.
Para a turma: Rolo de papel kraft, tinta látex branca e preparada com pó de pintor (pigmento à base de óxido de ferro) vermelho
e preto.

PARA AQUECER
Usando cinco folhas de jornal, uma sobre a outra, para não vazar tinta no chão, faça grandes círculos com o pincel grosso,
procurando preencher todo o espaço da folha.
Em seguida, faça círculos menores dentro do círculo grande, até o centro do papel. Trabalhe concentrado, com calma e precisão.
Usando outras cinco folhas empilhadas no chão, trace linhas paralelas, o mais retas possível, até preencher todo o papel.

PARA VALER
Reunidos em grupos de três alunos, forrem uma parede com uma extensão de 2 a 3 metros de papel kraft. Fixem o papel kraft
na parede com firmeza, usando fita crepe.
Planejem uma imagem para pintar sobre o papel, usando a tinta branca, preta ou vermelha. Usem a tinta em grandes áreas
para contrastar com o fundo.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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capítulo 2

Uma rainha sepultada
com tesouros e
acompanhantes.

De Agostini Picture Library/Getty Images/
Museu Nacional, Bagdá, Iraque.

Philippe Maillard/AKG/Latinstock/Museu Nacional de Damasco, Siria.

Colar de lápis-lazúli e folhas de ouro de Ur,
2900 a.C.-2350 a.C. Civilização Suméria.
Museu Arqueológico Nacional, Bagdá, Iraque.

Os sumérios,
inventores da
escrita.

Zev Radovan/The Bridgeman Art
Library/Keystone/Coleção particular.

Tabuleta de argila em escrita suméria
encontrada em Ebla, Síria.

O retrato do imperador, nas
moedas do Império Persa.

3 500 a.C.-2 340 a.C.

Moeda de Dario I, que governou a
Pérsia de 521 a.C. a 486 a.C.

Sumérios
Assírios

1 000 a.C.-612 a.C.
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G. Nimatallah/De Agostini/Diomedia/
Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

Reis assírios em cenas
de caça, registradas
em relevo na pedra.

Casa, 3100 a.C. -2600 a.C. Ilhas
Orkney, Escócia.
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Adaptado de: DUBY, Georges.
Grand Atlas Historique. Paris: Larousse, 2004.

612 a.C.-539 a.C.

Babilônios

Relevo em alabastro do palácio de Assurnasipal II, 883 a.C.-859 a.C.
Museu Britânico, Londres.

Cenário histórico

a/A

rq

ui

vo

da

ed

it o

Oriente Próximo na Antiguidade

A história humana tomou impulso com o
desenvolvimento da agricultura, por volta de
9000 a.C., numa região situada no Oriente
Próximo, onde atualmente fica o Iraque.
IRÃ
Seis milênios mais tarde, aproximadamente em 3000 a.C., já existia uma civilização bastante complexa vivendo nas planícies
próximas aos rios Tigre e Eufrates: a dos
30º N
sumérios. Depois de aproximadamente um
Persépolis
KUWAIT
milênio, os sumérios desapareceram, mas sua
Golfo
cultura
foi assimilada por seus vizinhos – os
Pérsico
acadianos, os babilônios e depois os assírios –,
constituindo o que ficou conhecido como cultura da
0
190 km
Mesopotâmia. A região foi mais tarde dominada pelo
Império Persa e a cultura mesopotâmica entrou em deca45º L
dência, mas deixou sua marca na história. Algumas invenções
mesopotâmicas influenciaram as civilizações que floresceram mais
tarde tanto no Oriente quanto no Ocidente.

Império Persa

559 a.C.-331 a.C.
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No apogeu de sua civilização, os sumérios viviam em
cerca de 30 cidades-Estado.
Usavam a roda, produziam
objetos de bronze e cobre e
criaram o primeiro sistema de
escrita da história: a escrita
cuneiforme, que utilizava sinais em forma de cunha, produzidos pela impressão da
ponta de um bastão em placas
de argila ainda mole. As anotações serviam principalmente
para a administração do Estado e para o comércio de mercadorias, mas os arqueólogos
também encontraram placas
que relatam mitos religiosos,
lendas heroicas, passagens
históricas, textos sobre magia, fábulas e até mesmo um
poema épico: o Gilgamesh.

Cunha: peça de metal ou madeira dura
cortada em ângulo agudo, usada para
cortar ou fender pedra ou madeira e
também para calçar ou nivelar objetos.

Everett/Latinstock

O sucesso da produção agrícola nas regiões de planície, desenvolvida com um sistema de
irrigação que utilizava água dos
rios Tigre e Eufrates, favoreceu
o crescimento populacional, que
por sua vez levou à formação das
primeiras cidades. Em aproximadamente 3500 a.C., essas cidades
eram as maiores do mundo. Cada
uma delas tinha um sistema administrativo centralizado e governo independente, sendo por
isso chamada de cidade-Estado.
Nessas sociedades bastante organizadas havia comércio
e trabalho especializado. As
construções, mesmo as monumentais, eram em geral feitas
de tijolos de barro secos ao sol,
e por isso a maior parte delas se
desintegrou com o tempo.

Reprodução/Arquivo da editora

Os sumérios

Zigurate de Ur, construído entre 556 a.C. e 539 a.C. e escombros de uma construção suméria de cerca de 2100 a.C., Iraque. Foto de 2010.

Em cidades como Uruk e Ur, que eram circundadas por muralhas, produziam-se tijolos, tecidos, cerâmica e objetos de metal. A construção de palácios e templos mantinha ocupada grande parte da população.

28

Arte_vu_PNLD2015_U1C2_026a037.indd 28

19/06/2013 16:26

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E LITERATURA..
Les frères Chuzeville/RMN/Other Images/Museu do Louvre, Paris, França.

O primeiro poema épico da humanidade
O Gilgamesh, poema de origem suméria, é o mais antigo texto literário conhecido. Alguns fragmentos dessa história foram encontrados em placas de argila datadas de 2000 a.C. O poema
conta a história de um rei de Uruk, chamado Gilgamesh, e de sua amizade com Enkidu. Após
a morte de Enkidu, Gilgamesh não consegue aceitar a natureza finita da existência humana
e sai em busca de Utnapishtim, o único sobrevivente do dilúvio enviado pelos deuses para
destruir o mundo. Gilgamesh acreditava que esse homem teria o segredo da imortalidade. Em
sua jornada, Gilgamesh encontra Siduri, a deusa que prepara o vinho, a qual lhe diz:
“Gilgamesh, aonde vais com tanta pressa? Jamais encontrarás a vida que procuras. Quando
os deuses criaram o homem, eles lhe destinaram a morte, mas a vida eles mantiveram em
seu próprio poder. Quanto a ti, Gilgamesh, enche tua barriga de iguarias; dia e noite, noite e
dia, dança e sê feliz, aproveita e deleita-te. Veste sempre roupas novas, banha-te em água,
trata com carinho a criança que te tomar as mãos e faze tua mulher feliz com teu abraço; pois
isto também é o destino do homem.”
Quando finalmente encontra Utnapishtim, este lhe revela o segredo de uma planta aquática
que traz de volta a juventude. Gilgamesh consegue a planta, mas ela é roubada por uma serpente. Ele volta então para Uruk, velho e cansado, mas apesar de todos os seus feitos, não
pode evitar seu destino de homem mortal.
Anônimo, A Epopeia de Gilgamesh.
São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 149.

O herói Gilgamesh vence o leão. Relevo do palácio de
Sargão II, 721 a.C.-705 a.C, período assírio (no atual
Iraque). Museu do Louvre, Paris.

Erich Lessing/Album/Latinstock/Museu Nacional, Berlim, Alemanha.

Os sumérios eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses
e deusas. Para eles, essas divindades tinham poder sobre as forças
da natureza e as atividades humanas. Cada cidade tinha sua divindade protetora e para ela se construíram templos chamados zigurates – torres piramidais em degraus, feitas de tijolos. Alguns desses templos foram reconstruídos sucessivamente
sobre suas próprias ruínas, tornando-se cada vez
mais altos, proclamando assim o poderio da cidade. Os zigurates tinham também função simbólica:
eram vistos como uma ponte entre a terra e o céu,
aproximando os homens dos deuses.
Uruk, a primeira cidade suméria independente,
tinha dois grandes templos, um dedicado a Inana, a
deusa do amor e da guerra, e outro provavelmente
dedicado ao deus do céu, Anu.

Mosaicos de peças cônicas de cerâmica nas paredes do templo da deusa
Ishtar, em Vruk. 3300 a.C.-3000 a.C. Museu Nacional, Berlim.

As paredes externas dos templos sumérios eram decoradas com peças cônicas de cerâmica vermelha, branca e preta dispostas sobre
argamassa ainda mole, formando mosaicos de padrões geométricos.
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endo sobre a invenção da escrita
Por que a escrita levou tanto tempo
para surgir?
Um sistema de escrita é feito de dois componentes muito diferentes. Podemos nos
referir a eles como [se fossem] o hardware e o software.
Os requisitos de hardware de um sistema de escrita são óbvios: é preciso ter algo
em que escrever e algo com que escrever. Hoje em dia escrevemos em geral fazendo
marcas com tinta em papel. A tinta não é um problema sério; os pigmentos usados
pelos pintores rupestres do Paleolítico Superior serviriam para esta finalidade. O papel
é produto de uma tecnologia mais avançada, que se desenvolveu na China por volta
da virada de nossa era e só aos poucos se espalhou pelo resto do mundo. Antes da
universalização do papel, houve grandes variações regionais naquilo em que os povos
escreviam: argila na Mesopotâmia, papiro no Egito, bambu na China e assim por diante.
Alguns materiais, como o papiro, exigiam uma preparação elaborada, mas outros, como
a argila, poderiam ter sido facilmente utilizados no Paleolítico Superior. E, mesmo sem
eles, nada teria impedido os artistas da época de acrescentar legendas às pinturas que
faziam nas cavernas. O problema, portanto, não está no hardware.
Quanto ao software, a escrita requer um sistema de representação da linguagem
– em outras palavras, uma maneira de transpor algo que ouvimos em algo que possamos ver.

Franck Raux/RMN/Other Images/
Museu do Louvre, Paris, França.

Tabuleta de argila com escrita pictográfica.
Jandet-Nasr, Iraque, c. 3000 a.C.

Hoje, na maior parte do mundo, as pessoas o fazem por meio do alfabeto, em uma
ou outra de suas inumeráveis variantes. Mas por mais simples que o alfabeto nos
pareça, desenvolvê-lo não foi fácil. [...] O sistema alfabético de escrita que você está
lendo agora não foi inventado na Europa Ocidental; ele deriva do usado pelos romanos, que o receberam dos etruscos, que tomaram dos gregos, que o haviam tomado
emprestado dos fenícios, que viviam na região em que ele foi desenvolvido originalmente em algum momento do segundo milênio a.C. [...]
[...] Duas coisas em particular mostram como dominar o sistema de escrita da Mesopotâmia, em seus primeiros tempos, era difícil. Primeiro, escrever era por si só uma
profissão [...] ao passo que hoje a escrita é um pré-requisito para o exercício de praticamente qualquer atividade. Segundo, por mais que a praticassem, a escrita não
era fácil nem para os próprios escribas: ao lado de suas tabuinhas que registravam
informações úteis sobre carneiros e grãos, eles estavam sempre produzindo grande
número de tabuinhas que serviam simplesmente como listas de referência de signos.

Selo cilíndrico e a placa de argila gravada
com bois e espigas de trigo. Período
tardio de Uruk-Jamdat Nasr, 3300 a.C.-2900 a.C. Pedra. Museu do Louvre, Paris.

O obstáculo ao desenvolvimento da escrita não residia nem na dificuldade inerente à
obtenção do hardware, nem no desenvolvimento do software. O problema era antes
a necessidade de uma estrutura social apropriada. Alguém tinha que sentir forte necessidade dessa tecnologia de informação, e estar disposto a pagar generosamente
por ela, mantendo uma comunidade de escribas que nada produziam além da escrita. Tal necessidade e tal disposição são as marcas de uma sociedade complexa, com
um Estado poderoso – o que durante a maior parte da história humana significou
alguma forma de monarquia.

Além da escrita, os sumérios inventaram
um sistema de autenticação de textos
e documentos por meio de selos cilíndricos. Esses pequenos cilindros com
incisões em baixo relevo eram rolados
sobre placas de argila mole. O sistema
se difundiu e foi usado por povos de todo
o Oriente Médio até a Índia.

COOK, Michael. Uma breve história
do homem. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editora, 2005. p. 56-59.

Erich Lessing/Album/Latinstock/Museu do Louvre, Paris, França.
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Os objetos mais significativos elaborados pelos sumérios foram
encontrados em 1922 em um conjunto de tumbas próximo às ruínas de Ur, no sudeste do atual Iraque. O
sítio faz parte de um grande cemitério
que foi usado durante três séculos, por
volta de 2500 a.C. A maioria das tumbas
era individual, mas algumas guardavam
dezenas de corpos que parecem ter morrido ao mesmo tempo, acompanhados
de grande quantidade de joias e objetos
fascinantes, como harpas, liras e um tabuleiro de jogo. Essas tumbas sugerem
a morte coletiva de acompanhantes de
algum monarca.
Ao chegar o primeiro milênio antes
de nossa era, as cidades-Estado já haviam desaparecido e impérios como o
dos babilônios e o dos assírios tinham
se tornado a norma na região.
Erich Lessing/Album/Latinstock/Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

Lira de uma rainha, Ur, 2600 a.C.-2400 a.C. Museu Britânico, Londres.

Esta lira ornamentada com cabeça de touro (animal considerado
divino) foi encontrada junto aos
corpos de três mulheres e pode
ter sido usada para acompanhar
cânticos ritualísticos. A caixa de
ressonância, de madeira, é decorada com cenas em que os animais agem como homens. A peça é
decorada em ouro, prata e pedras
preciosas, como o lápis-lazúli.

Gianni Dagli Orti/De Agostini/Getty Images/Museu do Louvre, Paris, França.

Os assírios
Em sociedades imperiais como a dos assírios, que dominou toda a Mesopotâmia, o
monarca era visto como mediador entre os
deuses e os súditos. Os reis construíram cidades fortificadas e palácios sobre plataformas, de modo a marcar seu poder, impressionar a população e intimidar possíveis
invasores.
Assurnasirpal II construiu a capital assíria em Nimrud por volta de 850 a.C. Cerca
de 70 anos depois, Sargão II construiu uma
nova cidade com a mesma finalidade, mais
grandiosa, em Dur Sharrukin. Em outras
sete décadas, aproximadamente, Assurbanipal estabeleceu a capital do Império Assírio
em Nínive.

Touro alado do palácio de Sargão II, 713 a.C. Museu do Louvre, Paris.

Figuras de um touro com asas de águia e cabeça de homem
simbolizavam a força do exército assírio e podiam medir até
4 metros de altura. Esculpidas nos portais dos palácios do
rei, como guardiões protetores, têm cinco pernas. Quando
vistas de frente, mostram-se imóveis, mas vistas de lado
parecem estar em movimento.
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Os babilônios

Youngrobv’s photostream/Flickr/Museu Pergamon, Berlim, Alemanha.

Babilônia é a cidade mais conhecida da antiga Mesopotâmia.
Foi primeiramente centro do poder de um grupo de povos, os amoritas, por volta de 1750 a.C., sob o comando do rei Hamurabi. É
dessa época o primeiro registro conhecido de um conjunto de leis:
o Código de Hamurabi.
Babilônia só voltou a ser a sede do poder mais
Estela de Hamurabi, que viveu de 1792 a.C.
de mil anos depois, em torno de 600 a.C., quando
a 1750 a.C. Museu do Louvre, Paris.
Nabucodonosor II, após a queda do Império AsO Código de Hamurabi, em escrita
sírio, transformou a cidade no mais importante
cuneiforme, foi gravado nesta pedra
centro cultural, econômico e político da época.
de basalto preto de cerca de 2 m de alBabilônia se espalhou pelas duas margens do rio
tura. Trata-se de um conjunto de leis
Eufrates, ligadas por uma ponte. Uma rua pavique especificava direitos, deveres e
mentada de pedra e betume, que cruzava a cidapunições. No topo da pedra estão rede até o Portal de Ishtar, era usada como espaço
presentadas as figuras do rei Hamuritual para procissões em homenagem ao deus
rabi e do deus Sol, o deus da justiça.
patrono da cidade, Marduk.

do Louvre, Paris, França.

O alabastro é um tipo de rocha pouco
dura e muito branca, translúcida
e finamente granulada, bastante
adequada para esculturas.

Franck Raux/RMN/Other Images/Museu

As paredes dos palácios eram decoradas com baixos-relevos
de alabastro representando cenas de vitórias em batalhas de conquista, combates míticos entre homens e animais ferozes e cenas
do rei participando de rituais religiosos. Nesses relevos é possível notar que os assírios tinham grande interesse em representar
o tempo, usando imagens em sequência com o intuito de criar uma
narrativa visual.

Portal de Ishtar, 652 a.C.-605 a.C. Museu Pergamon, Berlim. Foto de 2008.

O portal de Ishtar, construído como uma passagem sobre quatro torres, se erguia a uma altura de 30 metros.
O monumento era revestido de cerâmica azul vitrificada e decorado com figuras míticas de dragões com cabeça de serpente. Parte do monumento encontra-se reconstruído no Museu Pergamon, em Berlim, Alemanha.
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Reprodução/Museu Boijmans-van Beuningen, Roterdã, Holanda.

Entre outras construções notáveis da cidade figuravam os famosos “jardins suspensos”, espécie de patamares irrigados construídos acima do rio Eufrates, que foram considerados pelos gregos como uma das sete maravilhas da
Antiguidade. Babilônia tornou-se uma
cidade mítica, cenário de muitas lendas e também de relatos bíblicos. Com
a ausência de restos arqueológicos importantes, nem todas as histórias sobre
suas esplêndidas riquezas e construções
puderam ser comprovadas, mas elementos como a lendária torre de Babel – um
imenso zigurate, possivelmente de mais
de 90 metros de altura – foram imaginados em muitas pinturas e textos.

Historical Picture Archive/Corbis/Latinstock

Torre de Babel, pintura de Pieter Bruegel, o
Velho, 1563. Museu Boijmans-van Beuningen,
Roterdã, Holanda.

Vista da cidade de Babilônia, de Johann Bernhard Fischer von Erlach, 1721. Escola Nacional de Belas Artes, Paris.

Essas duas representações mostram como os artistas do século XVI e XVIII imaginavam a cidade. A Torre de Babel foi representada
pelo flamengo Pieter Bruegel (1525-1569) como um símbolo da conquista do homem sobre as forças da natureza. Para realizar sua
gravura, o arquiteto austríaco Fischer von Erlach (1656-1723) pode ter se baseado na descrição feita por Heródoto, historiador grego
da Antiguidade.
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Os persas
O palácio ficava em um complexo elevado ao qual se chegava por uma larga rampa. Em seu
interior, dois grandes salões
de audiência permitiam reunir

milhares de pessoas em recepções públicas. O maior dos salões, construído por Xerxes I,
filho de Dario, era sustentado
por cem colunas.
Aleksandar Todorovic/Shutterstock/Glow Images

O último grande império
que dominou a região foi o dos
persas. Por volta de 500 a.C., o
Imperador Dario I havia conquistado quase todo o Oriente
Próximo, além de algumas regiões do mar Egeu, como ilhas
gregas e o território da atual
Turquia.
Dario I dividiu seu império
em vinte regiões pagadoras de
tributos, mas manteve governadores originários desses locais,
o que garantiu a tolerância a
religiões e costumes nativos.
Instituiu um sistema monetário
unificado, cunhando moedas
que serviam também como propaganda, pois exibiam retratos
em alto relevo do imperador,
tornando-o conhecido em todo
o reino. Dario I construiu uma
cidade fortificada que ficou
conhecida pelo nome grego de
Persépolis, localizada no atual
Irã.

Vista geral das ruínas de Persépolis, cerca de 500 a.C., no atual Irã.

Este complexo de ruínas é o conjunto mais bem preservado das grandes cidades da
antiguidade do Oriente Próximo. O imperador mandou trazer trabalhadores, materiais
e artistas de todo o império para a construção dessa capital. Por isso, Persépolis combina várias tradições culturais da época, especialmente dos egípcios e gregos.
George Holton/Photo Researchers/Latinstock

Palácio de Dario e Xerxes I em Persépolis,
cerca de 500 a.C., no atual Irã.

As paredes desse palácio eram ornamentadas com relevos mostrando o
poderio e a prosperidade do Império
Persa. Nesta composição, um leão
ataca um boi. A expressividade dos
animais representados sugere que os
persas tenham trazido artistas gregos para os trabalhos de decoração
do palácio. (A arte grega será apresentada no Capítulo 6.)
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Características culturais da região
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Por volta de 3000 a.C., o tear já era usado nas cidades
do Oriente. Mas é difícil saber com precisão quando foram feitos os primeiros tapetes. A técnica de tecer tapetes utilizando nós originou-se no Turcomenistão.
Os turcomanos usavam tapetes não só para
cobrir o chão mas também como camas, sofás e
na entrada de suas tendas. Por serem facilmente
transportados, os tapetes eram muito práticos no
cotidiano desses pastores nômades. Os turcomanos desenvolveram delicadas técnicas de tingimento da lã e, em suas perambulações, disseminaram as
técnicas de confecção por todo o Oriente. Foi na Pérsia, porém, que a tapeçaria alcançou os níveis mais altos
de acabamento e criatividade de padrões, a tal ponto que,
ainda hoje, todos os tapetes vindos do Oriente são chamaEm fotografia de 1967, mulher tece um tapete
dos de “tapetes persas”.
em tear vertical no Turcomenistão.
Durante a era maometana, seis séculos depois de Cristo,
os árabes conquistaram a Pérsia e agregaram novos significados simbólicos aos tapetes. Eles passaram a ser usados nos
palácios e mesquitas não só como adorno,
mas como um acessório imprescindível
para as orações cotidianas.
Tapetes produzidos na China, no Irã e na
região do Cáucaso apresentam padrões e
cores diferentes. Cada grupo de artesãos se
mantém fiel a suas tradições, de modo que
quem sabe identificar os padrões, as cores
e detalhes técnicos da confecção pode decifrar a origem do tapete – e apontar falsificações.

nc

Fine Art/Other Images/Museu Hermitage, São Petersburgo, Rússia.

Os tapetes orientais

N az ar o
v /R IA

Tapete do século V a.C. ou IV a.C., encontrado em Altai, sul da
Rússia. Museu Hermitage, São Petersburgo, Rússia.

Como os tecidos e os tapetes se estragam com o uso, poucos exemplares anteriores ao século XV sobreviveram. O exemplar mais antigo foi encontrado num sítio arqueológico no sul da Sibéria. Congelado em um túmulo real e perfeitamente preservado, este tapete
datado do século V a.C. tem um padrão típico da época do imperador
persa Dario I.
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Pesquisa tipos de escrita
A invenção da escrita envolveu uma operação de transformação do som em imagem. A escrita é uma forma visual da palavra.
Diferentes formas de notação foram criadas ao longo da história: em algumas delas, a forma visual é muito importante e até
expressa significados. Isso acontece nas diversas maneiras em que a língua árabe pode ser transcrita – geométrica, manus
crita, criando padrões e até figuras. os poetas chineses podem expressar emoção por meio dos gestos que fazem ao desenhar
um ideograma.
Algumas características formais da escrita estão ligadas ao tipo de equipamento usado, como é o caso da escrita cuneiforme,
riscada sobre argila mole com uma ponta triangular, e também da letra gótica, manuscrita com uma pena de ave afiada que
permite a variação de linhas finas e grossas.

GLOBAL
Veja coleções de manuscritos islâmicos em museus dos Estados Unidos nos sites a seguir:
<http://art.thewalters.org/browse/category/islamic-manuscripts/>
<www.themorgan.org/collections/works/islamic/manuscript.asp>
Procure em sites e assista a um vídeo em inglês intitulado In the Style of Mi Fu sobre um mestre em caligrafia chinesa
realizando um trabalho em estilo tradicional.
O livro de cabeceira (França, Holanda, Reino Unido, 1996). Direção: Peter Greenaway.
A história de uma garota que vive no Japão dos anos 1970, em uma família que tem uma relação profunda com a
caligrafia e a literatura.

BRASIL
VIDEO (PE)
Procure na internet e assista ao vídeo Tipografia Vernacular – do analógico ao digital, apresentado no evento sobre
tipografia popular no Centro de Design do Recife, em 2010.
DOWNLOAD
Baixe fontes baseadas na tipografia popular no site crimes tipográficos:
<www.crimestipograficos.com/>.
ANIMAÇÃO (SP)
Assista aos vídeos pioneiros de animação tipográfica do compositor paulista Arnaldo Antunes realizados para o DVD
Nome, em 1993. Procure na internet os vídeos Carnaval, Cultura, entre outros.
(Acessos em: jan. 2013.)

LOCAL
Com a orientação do professor, pesquise se existem trabalhos interessantes de tipografia no lugar onde você mora.
Como são os letreiros das lojas em sua cidade ou em seu bairro? Há alguma característica especial na forma visual
usada em textos de propaganda ou mesmo em jornais e outras mídias na sua região?

PARA ENCERRAR
Reúnase com seus colegas para uma conversa sobre a invenção da escrita e, ao final, discutam a questão:

Por que a Mesopotâmia costuma ser
chamada “berço da civilização”?
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Ação visualidade da palavra
Agora que você conheceu trabalhos de caligrafia e tipografia digital e pensou um pouco na força visual da escrita, vamos fazer
um trabalho de visualidade da palavra.

MATERIAL
Para cada aluno: 10 folhas de jornal abertas e um pincel grosso.
Para toda a turma: Rolo de papel kraft, tinta látex branca parte dela preparada com pó de pintor (pigmento à base de óxido de
ferro) preto. O professor vai explicar como preparar a tinta.

PARA AQUECER
Escolha uma letra para desenhar. Pesquise as formas maiúscula e minúscula da letra. Usando 5 folhas de jornal uma sobre a
outra para não vazar tinta no chão, desenhe a letra bem grande com o pincel e tinta preta. Faça a linha grossa, para que a letra
fique bem visível sobre o fundo da página impressa. Se quiser, use a tinta branca para apagar a textura de letras do jornal e
ressaltar a espessura ou outro detalhe da sua letra.

PARA VALER
Cada aluno vai trazer uma frase curta (no máximo 100 caracteres) para fazer um cartaz. Escreva algo que você sente,
acredita, quer divulgar ou então escolha um verso de seu poema preferido.
Faça um estudo a lápis numa folha de caderno, buscando a melhor forma de escrever a sua frase. Pense na divisão da frase, se
você quer destacar uma palavra, por exemplo. Use letras grandes e legíveis.
Numa folha grande de papel kraft, faça primeiro um esboço de cada letra a lápis. Depois use o pincel grosso e a tinta preta e
branca para traçar as letras com cuidado. Olhe seu cartaz de longe, e se quiser reforce a grossura da letra para ficar mais legível.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Gérard Blot/RMN/Other Images/Museu do Louvre, Paris, França.

capítulo 3

A arte colaborava
para manter a
ordem do cosmo.

Erich Lessing//Album Art/Latinstock/
Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

Geb e Nut, o homem e a mulher, a terra e o céu. 21a dinastia, 1069 a.C.-945 a.C.
Museu do Louvre, Paris.

Para os egípcios
antigos, a vida não
acabava com a morte.

Amuleto Ankh, símbolo da vida. 25a dinastia,
700 a.C.-500 a.C. Museu Britânico, Londres.

Franck Raux/RMN/Other Images/
Museu do Louvre, Paris, França.

Comunicação com os deuses
através dos elementos visuais da
escrita sagrada.
Escriba da tumba de Kai, em Saqqara,
5a dinastia, 2494 a.C.-2345 a.C.
Museu do Louvre, Paris.

2686 a.C.-2181 a.C.

Império Antigo
Médio Império

2055 a.C.-1650 a.C.
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Cenário histórico
A civilização egípcia começou a se desenvolver no vale do rio Nilo,
no nordeste da África, durante o final do período Neolítico. O Império
Egípcio teve início com a unificação da região pelo rei Narmer por
volta de 3100 a.C. Fundou-se assim a primeira das 30 dinastias, que
reinaram até 332 a.C. Depois de um curto período de domínio persa,
o Egito foi ocupado por Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, uma
das nações gregas. A partir de 30 a.C. o Egito tornou-se uma província do Império Romano.

A rigidez solene do
faraó, reproduzida em
estátuas de pedra.

Império egípcio na Antiguidade (3100 a.C.-332 a.C.)

Mar Mediterrâneo

Giza
Mênﬁs
Saqqara

30º N

Rio N
ilo

Baixo Egito

Tell el-Amarna

Primeira
catarata do
rio Nilo

The Art Archive/Album/Latinstock/Museu de Belas Artes, Boston, EUA.

Vale dos Reis

o
lh
me
er
r V
Ma

Alto Egito
Karnak
Tebas
Luxor
Deir-el-bahari

Abu-Simbel
Segunda
catarata do
rio Nilo

Complexo importante de templos
Região fértil
Pirâmides

Terceira
catarata
do rio Nilo

Allmaps/Arquivo da editora

Quarta
catarata do
rio Nilo
Quinta
catarata do
rio Nilo

35º L

0

Adaptado de: Atlas of World History. London: Dorling Kindersley, 2005.

1550 a.C.-1069 a.C.

Novo Império
Período de Amarna

115 km

Menkaura e a rainha Khamerernebty II, 2500 a.C. Museu de Belas Artes,
Boston, Estados Unidos.

1352 a.C.-1336 a.C.
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O nascimento da cultura egípcia
No final do Neolítico, ocorreram no norte da
África mudanças climáticas que levaram à formação do deserto do Saara, ocasionando provavelmente uma migração populacional para as terras
férteis do vale do Nilo. As cheias desse rio provocavam inundações anuais, tornando as terras próximas ideais para agricultura. Áreas mais altas podiam ser irrigadas por meio de diques e canais. O
sucesso das práticas agrícolas permitiu, tal como
no Oriente Próximo, o adensamento da população
e a formação de aldeias. No Egito, entretanto, a
população rural sempre foi maior e as aldeias bem
menores que as grandes cidades mesopotâmicas.

O império se formou com a unificação, pelo rei
Narmer, de dois grandes territórios: o chamado Alto
Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte, onde fica a
foz do Nilo. Isso aconteceu por volta de 3100 a.C.
Os historiadores dividem o longo período em
que perduraram o poderio e a cultura do antigo
Egito em Antigo Império (2686 a.C.-2181 a.C.), Médio Império (2055 a.C.-1650 a.C.) e Novo Império
(1550 a.C.-1069 a.C.). Entre cada um desses grandes períodos de estabilidade política houve anos
de desunião chamados períodos intermediários.
Os povos vizinhos eram atraídos pela prosperidade e grandiosidade da cultura egípcia e, a partir de
Werner Forman Archive/Glow Images/Museu Nacional Egípcio, Cairo, Egito.
750 a.C., a região foi invadida consecutivamente
pelos núbios, persas, macedônios e romanos.
A longa permanência da cultura e do império
egípcios por mais de 2 mil anos, sem ocorrência de
dominações externas e com pouca influência de
outras culturas, deve-se ao grande poder
Tábua de Narmer, 1ª- dinastia, 3100
centralizado (estabelecido pelo Estado e
a.C. Museu Egípcio, Cairo, Egito.
pela religião) e ao isolamento geográfico:
Ao lado vemos o rei Narmer com
os egípcios viviam em uma estreita faia coroa branca do Alto Egito,
xa de terra ao longo do Nilo, entre duas
subjugando o inimigo. Na outra
enormes extensões desérticas.
face desta pedra, o rei ostenta
a coroa vermelha do Baixo Egito,
The Bridgeman Art Library/Keystone/
Museu Britânico, Londres, Inglaterra.
afirmando que, além de governar o
Alto Egito, agora dominava as duas
terras. A Tábua de Narmer revela que
Pictogramas
são desenhos
os egípcios já usavam pictogramas orfigurativos que
ganizados em forma de linguagem desde
representam
um objeto ou
os primeiros anos do império.
um conceito.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E RELIGIÃO..

Os faraós e a monarquia divina
A religião era a base da vida cotidiana no antigo Egito. Os egípcios acreditavam em um grande
número de deuses, e até o rio Nilo era reverenciado como divindade. Tanto a origem dos deuses
quanto a criação do império egípcio eram explicados por meio de mitos que se entrelaçavam.
O Sol, chamado Ra ou Ra-Atum, se criou a partir das águas escuras do caos. De sua ejaculação surgiu a deusa das águas, Tefnut, e o deus do vento, Shu. Da união destes dois
nasceram o homem, Geb, que é a terra, e a mulher, Nut, que é o céu. Geb e Nut tiveram
dois filhos, Osíris e Set, e duas filhas, Ísis e Néftis. Osíris casou-se com Ísis e tornou-se rei do Egito. Seu filho Hórus foi o primeiro faraó. Em razão desse mito, cada faraó
coroado era considerado encarnação de Hórus e, como descendente do deus criador,
era senhor do mundo e de tudo o que o mundo continha.

O hieróglifo que designa Hórus é um falcão.
Papiro da 21a dinastia, 1069 a.C.-945 a.C.

Os deuses eram representados em forma
animal, humana ou uma combinação de
ambas. Hórus, por exemplo, podia ser representado inteiramente como falcão ou
com corpo de homem e cabeça dessa ave.
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A arte canônica egípcia
No Egito antigo existia uma arte popular, mas
poucos exemplares se conservaram, pois raramente foram feitos com materiais duráveis. O
que sobreviveu até nossos dias foi a chamada
arte canônica: construções, esculturas, objetos,
relevos e pinturas produzidos a partir de regras
e convenções determinadas, para que pudessem
cumprir uma função religiosa e política.
A arte canônica era vista como comunicação
entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos.
Seus padrões extremamente rígidos tinham a
função de ajudar a manter a ordem do universo, simbolizado pela deusa Maat, e fundamental para a permanência do Estado
faraônico.
É característico da arte egípcia o
fato de as imagens serem construídas
sem uso de perspectiva. A perspectiva obriga a esconder partes dos
ambientes e dos personagens representados, mas os egípcios consideravam necessário representar
cada elemento com perfeita clareza. Uma casa, por exemplo, era

representada em planta, para mostrar o máximo
de informações sobre o espaço. Já para o corpo humano, usavam a chamada “regra de frontalidade”, ou seja, representavam a cabeça, as
pernas e os braços de perfil, mas desenhavam
um dos olhos e os ombros vistos de frente. As
proporções eram também bastante rígidas: para
garanti-las, a partir do segundo milênio a.C. as
figuras humanas passaram a ser desenhadas em
uma grade quadriculada de 19 por 8 unidades.
Os artistas tinham também o cuidado de nunca deixar um corpo esconder outro. Cada
elemento deveria ser desenhado separadamente, como se fosse um símbolo. As
imagens eram frequentemente acompanhadas de palavras ou frases em escrita hieroglífica, formando um conjunto visual repleto de significado. Os
hieróglifos (palavra que em grego
significa ‘escrita sagrada’) eram
sinais que representavam ideias e
sons, em um sistema bastante
complexo, e seu aprendizado
demandava longo treinamento.

Roger-Viollet/Keystone

Ramsés II e a rainha Nefertári, no pátio maior do Templo de Karnak, século XIII a.C.

O tamanho das figuras indicava sua posição hierárquica. O homem era sempre representado maior que a mulher; o faraó, sempre
maior que o súdito. Neste conjunto de esculturas, por exemplo, a figura de Ramsés II tem mais que o dobro da altura da rainha
Nefertári, sua esposa.
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The Bridgeman Art Library/Keystone/Museu Egípcio, Cairo, Egito.

The Bridgeman Art Library/Keystone/
Museu Nacional do Egito,Cairo, Egito.

Escultores no trabalho, Mastaba de Kaemrehou, em Saqqara, final
da 5ª- dinastia, 2325 a.C. Baixo-relevo em pedra pintada. Museu
Egípcio, Cairo, Egito.

Peitoral de Senusret II, tumba da princesa Sithathoryunet, em
El-Lahun.12ª- dinastia, 1887-1813 a.C. Ouro e pedras semipreciosas.
Museu Nacional do Cairo, Egito.

Apenas a representação de seres humanos obedecia à
regra de frontalidade: cabeça, pernas e braços de perfil;
olho, boca e ombros de frente. Note que neste relevo,
que mostra escultores e esculturas, apenas os primeiros
são representados com esse padrão. (Compare os olhos
e os ombros de uns e outros.)

Nesta joia duas figuras do falcão simbolizam o rei Hórus.
Atrás dos falcões, duas serpentes, que representam Ra (o
Sol), atravessam Ankh, símbolo da vida. No centro, um cartucho (forma ovalada) contém o Sol encimando o besouro,
também símbolo de Ra, que sugere o renascimento, manifestação de Ra.

Arte funerária
Quase todos os achados arqueológicos do Antigo Egito foram encontrados em tumbas e complexos funerários construídos em distritos mais
afastados do Nilo, e que se preservaram graças
ao clima seco do deserto.
Os antigos egípcios acreditavam que uma
parte essencial do homem, o espírito, à qual
chamavam Ka, podia sobreviver à morte do
corpo. Para promover o bem-estar do espírito,
desenvolveram elaboradas praticas funerárias.
Era preciso, por exemplo, assegurar que Ka continuasse a ter um corpo para habitar, que podia
ser o cadáver mumificado ou uma estátua representando o morto.
Nas primeiras dinastias foram construídos túmulos trapezoidais chamados mastabas. Feitas
de tijolos de barro, tinham uma espécie de capela para oferendas e para o sarcófago, no qual era
colocado o corpo mumificado. A partir da 3ª- dinastia, os faraós passaram a construir e decorar

enormes complexos funerários, que continham
tumbas, templos e até palácios.
Os maiores monumentos funerários construídos pelos egípcios são as pirâmides de Gizé. O
conjunto foi considerado pelos gregos uma das
sete maravilhas do mundo antigo.
Nas tumbas egípcias eram comuns as representações de cenas cotidianas, além de relatos e
preces em escrita hieroglífica. Em geral, o fundo
das cenas era escavado nas paredes de pedra, de
modo a produzir imagens em alto-relevo. O trabalho era feito em equipe: um artesão traçava
as linhas do desenho, outro as escavava, dando
relevo à figura, e um terceiro as pintava. Estes
pintores e escultores eram considerados trabalhadores tal como os carpinteiros e marceneiros,
pois na sociedade egípcia não havia diferença entre artista e artesão. No entanto, os que sabiam
ler e escrever – os escribas – pertenciam a uma
categoria social de grande importância.
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Jeff Schultes/Shutterstock/Glow Images

Pirâmide e ruínas do complexo funerário de Zoser,
em Saqqara, 3ª- dinastia, 2667 a.C.-2648 a.C. Altura
da pirâmide: 62 m.

The Art Archive/Other Images/Museu Nacional Egípcio, Cairo, Egito.

Zoser, rei da 3ª- Dinastia, construiu o mais antigo complexo funerário conhecido do Egito, consistindo de uma pirâmide funerária escalonada,
um templo, dois palácios e um pátio interno.

As pirâmides de Gizé, construídas para os faraós Quéops
(2530 a.C), Quéfren (2500 a.C.) e Miquerinos (2470 a.C.),
da 4ª dinastia.

Estela (lápide funerária) de Amenemhat I, em Assasif, 12ª- Dinastia,
2055 a.C.-1985 a.C. Museu Egípcio, Cairo, Egito.

Nesta cena em relevo pintado, vê-se o faraó Amenemhat I abraçado
pela esposa, enquanto abraça e é abraçado por seu filho. Ao lado há
uma mesa repleta de oferendas funerárias.

A maior e mais antiga das pirâmides de Gizé foi construída pelo faraó Quéops. Com 146 m de altura, tem
base perfeitamente quadrada. Para garantir que os
reis jamais fossem perturbados em suas tumbas, os
construtores posicionaram as câmaras de sepultamento muitos metros abaixo das pirâmide.
Yann Arthus-Bertrand/Corbis/Latinstock
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endo sobre o Egito
O significado da arte para os egípcios
Muitos exemplos comprovam que os antigos egípcios tinham
grande sensibilidade estética e apreciação por coisas belas. No
entanto, a arte, para eles, era acima de tudo utilitária. Acreditavam que uma figura era, de certo modo, aquilo que representava,
o que a tornava capaz de evocar magicamente uma realidade. O
artista participava, com seu trabalho, da tarefa central de toda
a sociedade egípcia: manter a ordem do cosmo, impedindo que

este fosse engolido pelas forças do caos. Trabalhando de forma
adequada, o que incluía seguir o sistema rigidamente regrado
das representações, poderia no mínimo obter uma posição e
uma remuneração médias na escala social.
CARDOSO, Ciro Flamarion. Arte canônica e sociedade no antigo Egito:
arte, sim; artistas, não. Apostila do curso Arte e visão de mundo no
Egito Antigo, Casa do Saber, 2008, p.6.

Para agradecer aos deuses e garantir a continuidade de suas
bênçãos sobre o Estado, os faraós egípcios construíram templos
esplêndidos e destinaram sacerdotes para mantê-los. Os sacerdotes se ocupavam diariamente em prover de comida fresca, banhar
e vestir as estátuas dos deuses.
A construção de templos e monumentos
era uma forma de preservar a ideia de Estado na memória coletiva do povo. Mas era
também uma maneira de cada monarca imprimir sua memória individual, esperando
que esses edifícios se tornassem perenes.
Muitos templos foram construídos durante o Novo Império, uma época de grandes conquistas militares. Nessa época a
devoção ao deus Amon, divindade solar e
protetor de Tebas, a capital do império, se
difundiu por todo o reino. Dos muitos templos construídos em sua homenagem, dois
se conservam até hoje: um ao norte de Tebas, em Karnak, e outro ao sul, em Luxor.

Snowturtle/Shutterstock/Glow Images

Templos

Templo de Amon, em Karnak, 1295 a.C.-1186 a.C.

O santuário de Amon, em Karnak, construído, renovado
e expandido durante mais de 500 anos, consistia em um
complexo de templos, portais, pátios, salões e um lago
sagrado para rituais purificadores. Um grande saguão era
sustentado por 134 colunas com capitéis representando
flores ou brotos de lótus. Apenas os reis e sacerdotes eram
autorizados a circular no interior do santuário. Outras
pessoas só podiam entrar no saguão das colunas, repleto
de pinturas e relevos que exibiam o poder do faraó.
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Nestor Noci/Shutterstock/Glow Images

Julian de Dios/Shutterstock/Glow Images

O poderoso faraó Ramsés II,
da 19ª- dinastia, que governou
de 1279 a.C. a 1213 a.C., utilizou a arte para mostrar sua
força. Entre os diversos monumentos que construiu durante
seu longo e próspero reinado,
estão dois templos escavados
na pedra no vale sagrado de
Abu Simbel, que comemoram
o sucesso militar na região da
fronteira com a Núbia, de onde
eram trazidos ouro, marfim e
peles de animais exóticos.

Templo de Ramsés II e Nefertári, em Abu-Simbel,
19ª dinastia, 1279 a.C.-1213 a.C.

O maior dos templos construídos em Abu-Simbel é dedicado a Ramsés II. Na entrada,
quatro enormes imagens do faraó, com cerca
de 20 m de altura, intimidam os visitantes.
Elas estão entremeadas com pequenas imagens de outros membros de sua família, inclusive sua esposa Nefertári. O templo está
orientado de tal modo que no equinócio os
primeiros raios de sol iluminam em seu interior as imagens de três deuses: Amon, Ra,
e Osíris, este último com 10 m de altura e as
feições de Ramsés II. A 150 m de distância,
um templo menor é dedicado a Nefertári e
a Hathor, deusa da fertilidade, do amor, do
prazer e da música.

O Livro dos Mortos
No período do Novo Império, os egípcios passaram a acreditar
que os mortos eram submetidos a um julgamento presidido por Osíris. Com base na conduta da pessoa durante a vida, era decidido se
seria engolida por um monstro com cabeça de crocodilo, o devorador de almas, ou se desfrutaria da existência junto aos deuses. Para
auxiliar o morto no julgamento, as famílias encomendavam rolos de
papiro contendo textos mágicos, que eram colocados junto ao corpo
mumificado. Os primeiros colecionadores de antiguidades egípcias
chamaram esses rolos ricamente ilustrados de Livro dos Mortos.

O papiro é uma erva aquática
abundante nas margens alagadiças
do rio Nilo. Seu longo talo pode
ser cortado em finas fatias
longitudinais. Dispondo essas fatias
sobre uma superfície, obtém-se um
material semelhante ao papel, sobre
o qual se pode escrever e pintar.
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Reprodução/Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

Papiro de Nakht, 18ª- Dinastia, 1350 a.C.-1300 a.C. Museu Britânico, Londres.

Neste trecho de um Livro dos Mortos, um escriba real e sua esposa estão de pé entre a casa e uma piscina ornamental. Veneram Osíris
e a deusa Maat, que representa as noções de verdade, justiça, equilíbrio e ordem. Note que cada elemento é representado separadamente: a piscina e as árvores são vistas de cima e de lado, sem uso de perspectiva. Osíris é maior que Maat, o que significa que é mais
importante por ser um deus masculino. O escriba também é maior que sua mulher. As quatro figuras estão representadas segundo a
regra da frontalidade.

A arte do período de
Amarna
Houve um faraó, no entanto, que ousou modificar as regras:
Amenhotep IV, em seus 17 anos de reinado, transformou radicalmente a política e a vida espiritual e cultural do Antigo Egito. Mudou seu próprio nome para Akhenaton (“filho de Áton”) e proclamou o deus Áton (outra designação de Amon,
a divindade solar) como o único a ser venerado. Em honra a Áton também construiu uma
nova capital, hoje chamada Tell el-Amarna,
no médio Egito, uma região desértica até então desabitada.

De Agostini/Getty Images/Museu Egípcio, Berlim, Alemanha.

Akhenaton e sua família, 1348 a.C.-1336 a.C. Staatliche Museen,
Berlim.

Este retrato mostra o rei Akhenaton, a rainha Nefertíti e
suas filhas em uma cena informal. O rei e a rainha brincam
com as crianças sentados em seus tronos acolchoados. Eles
são representados do mesmo tamanho, expressando que
não havia diferença hierárquica entre Nefertíti e Akhenaton. O casal real está sendo abençoado por Áton, o disco
solar que espalha seus raios, símbolo do sopro da vida.
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As reformas religiosas feitas por Akhenaton provavelmente visavam diminuir o poder dos sacerdotes, que havia crescido muito nas
décadas precedentes, mas também atingiram as artes: as regras da
arte canônica foram afrouxadas e representações um pouco mais
livres puderam surgir. As imagens dos deuses foram substituídas,
tanto em locais públicos como privados, por cenas domésticas
do faraó e sua família. Sua esposa Nefertíti foi elevada a corregente e passou a ser também considerada deusa.

A rainha Nefertíti, 1340 a.C. Pedra calcária, gipsita,
cristal e cera. Altura: 51 cm. Staatliche Museen, Berlim.

Esta famosa escultura da cabeça de Nefertíti foi
encontrada juntamente com muitos desenhos no estúdio do
escultor Thutmose, em Tell el-Amarna. A imagem mostra de
forma bastante realista a beleza e elegância da rainha.

endo sobre o Egito

A primeira grande expedição arqueológica da história em terras egípcias foi feita
pelo exército de Napoleão, em 1798. O
comandante francês, que investigava a
possibilidade de cavar um canal entre o
mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, tinha

claras intenções de encontrar grandes riquezas escondidas ali, pois levou com ele
200 acadêmicos para estudar as cidades
antigas. A aventura militar de Napoleão
acabou em fracasso, mas os estudiosos
publicaram 36 volumes ricamente ilustrados com os seus achados, que desencadearam uma moda por coisas egípcias.
[...] Em novembro de 1922, o arqueólogo
inglês Howard Carter descobriu a entrada
da tumba do rei Tut Ank Âmon, o único túmulo funerário da 18ª- dinastia não identificado até então. Seus trabalhadores abriram caminho em direção à antecâmara,
que continha um inacreditável tesouro:
joias, tecidos, móveis esculpidos em ouro,
um trono marchetado, quatro carroças
de ouro e outros objetos preciosos. Em
fevereiro de 1923, abriram a parede que
vedava a câmara mortuária propriamente
dita, e em janeiro do ano seguinte, depois
de catalogarem cuidadosamente todas as
preciosidades e prepará-las para remoção
segura, eles finalmente abriram o extraordinário sarcófago do rei.

STOKSTAD, Marilyn, Art History, 2. ed. revisada. New Jersey, Pearson Education, Inc., 2005. p.53.

Roger Wood/Corbis/Latinstock/Museu Nacional Egípcio, Cairo, Egito.

Em 16 de fevereiro de 1923, o jornal The
Times, de Londres, mandou um cabograma para o The New York Times com uma
intrigante notícia arqueológica: “Talvez
este seja o dia mais extraordinário em
toda a história das escavações egípcias.
[...] Hoje foi adentrada a câmara selada
da tumba de Tut Ank Âmon, e logo atrás
desta foi aberta outra porta. Ninguém viu
o rei, mas sabemos que ele jaz ali a um
palmo, em seu estado original, sem nunca
ter sido perturbado.” E realmente ele estava lá. Um colar de flores secas e contas
cobria o seu peito, e uma echarpe de linho
envolvia sua cabeça. Uma máscara funerária de ouro havia sido colocada na parte
superior do corpo mumificado do jovem
rei, que estava guardado em três sarcófagos, um dentro do outro, [...]

Interfoto/Latinstock

Tut Ank Âmon

Acima, foto feita no dia da descoberta,
28 de outubro de 1925. Griffith Institute,
Oxford, Inglaterra. Abaixo, a máscara, hoje
no Museu Egípcio, Cairo.
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Pesquisa o corpo humano
na arte

Como vimos, os egípcios estabeleceram regras bastante rígidas para representar o corpo humano. A representação do corpo
humano foi um tema central para algumas culturas. os escultores gregos se debruçaram sobre as questões de proporção em
busca de uma beleza ideal em suas esculturas. Artistas do Renascimento buscaram através do desenho descrever o interior
do corpo e seu funcionamento. Hoje, com o projeto Genoma Humano (pGH) e os aparelhos de tomografia, o corpo parece não
encerrar mais nenhum segredo. Você já ouviu falar do pGH? Que tal descobrir do que se trata?

GLOBAL
Para ver a representação do corpo humano na antiga arte grega, tanto na pintura como na escultura, acesse a galeria
de arte grega do Google: <http://www.googleartproject.com/pt/galleries/23893396/23854990/>.
Para conhecer desenhos do corpo humano feitos pelo artista e cientista italiano Leonardo da Vinci (1452-1519), escreva num buscador: Leonardo da Vinci desenhos anatômicos e veja as imagens.
Veja pinturas e esculturas que representam a figura humana feitas pelo artista espanhol Pablo Picasso (1881-1973)
no site do Metropolitan Museum de Nova York: <http://www.metmuseum.org/toah/hd/pica/hd_pica.htm>.
Conheça o artista inglês Simon Evans (1972-), que cria mapas visuais do corpo, de cidades, das ideias. Você pode se
inspirar antes de fazer a atividade da página seguinte.
Veja o link:
<www.jamescohan.com/artists/simon-evans/selected-works/>.
(Acessos em: maio 2013)

BRASIL

O artista cearense Leonilson (1957-1993) dizia que a figura é o ponto de partida para um trabalho, a partir dela surge
um mundo, e o corpo humano é uma pequena reconstrução do mundo. Veja neste site alguns trabalhos de Leonilson
relacionados ao corpo: <http://itaucultural.org.br/leonilson>. Clique em PALAVRAS e depois em cabeça, mão, corpo.
Egito: arte na idade antiga, de Edna Ande e Sueli Lemos. São Paulo: Callis; 2011.
Este livro muito ilustrado mostra de forma sucinta a arte no Egito Antigo. Apresenta os deuses, os mitos, a escrita, o
desenho, a pintura, a escultura e a arquitetura que caracterizam a cultura do Antigo Egito.

LOCAL
Com a ajuda do professor e junto com os colegas, procure descobrir se no lugar onde você mora há algum artista, pintor ou escultor que tenha interesse especial pelo corpo humano. Você já viu esculturas de personagens históricos em
alguma praça próxima da escola? Se for o caso, procurem organizar um passeio da turma para fazer um desenho de
observação. É bem mais fácil desenhar uma estátua que um modelo vivo.

PARA ENCERRAR
Converse com o professor e os colegas sobre a questão:

Como a cultura egípcia conseguiu manter
seus valores estéticos quase sem
alterações por três milênios?
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Ação mapa do corpo
Depois de ver tantas imagens diferentes do corpo humano, vamos trabalhar um pouco com a representação do nosso corpo.
Mas vamos tentar ir além do que é visível. Vamos pensar em quem somos, em nossa identidade, no que nos caracteriza, nos
conecta com nossos ancestrais. Escolha uma parte do corpo, ou o corpo todo, objetos, palavras e outros símbolos para fazer
um mapa que represente você. procure registrar nesse desenho seus sentimentos, seus pensamentos, tudo aquilo que realmente representa você.

PARA AQUECER
Experimente seguir as regras de construção da figura humana usadas na arte canônica
egípcia. Use esta grade quadriculada e a regra de frontalidade: cabeça, braços e pernas
devem ser desenhados de perfil; olhos e ombros, de frente, para experimentar as
normas da arte egípcia. Siga as seguintes proporções: da linha dos pés até os joelhos,
6 unidades; da linha dos pés até o cotovelo 12 unidades; da linha dos pés aos ombros,
16 unidades.
Depois de desenhar na grade, faça um desenho livre de um corpo humano em uma
folha avulsa.

PARA VALER
Agora você vai fazer o mapa do seu corpo. Faça como quiser: você pode desenhar
apenas suas mãos e escrever dentro delas palavras para expressar o que você pensa
ou sente; pode desenhar um boné e objetos como fones de ouvido e escrever palavras
que indiquem a relação que você tem com a música. Pode também desenhar seu corpo
inteiro, mostrando o interior: as veias, os ossos e os órgãos, como o coração. Pode
também desenhar seu corpo e acrescentar objetos relacionados a cada parte: uma boca
cheia de palavras, um olho com pernas, entre outras formas inventivas de representar a
si mesmo.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Erich Lessing/Album/Latinstock/Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

capítulo 4

Formas
sensuais para
celebrar a vida.
Os pés do Buda. Pedra, escola de Amaraváti, século I a.C.

Corbis/Latinstock/Museu do Brooklin, Nova York, EUA.

Peter Horree/Alamy/Glow Images/Museu
Metropolitano de Arte, Nova York, EUA.

As pegadas de Buda.

Manuscrito de 1670 de trecho do Mahabharata. Aquarela e ouro sobre papel. Museu do Brooklin, Nova York.

Divindade feminina. Busto em pedra,
século VIII-IX, Madya Pradesh, India.

3000 a.C.-1750 a.C.

O Mahabharata, maior poema
épico da história.
Civilização do vale do rio Indo
Período Védico

1750 a.C.-322 a.C.
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A rigidez solene do
faraó, reproduzida em
estátuas de pedra.

Roman Soumar/Corbis/Latinstock

Cavernas de Ajanta, séculos II a.C.-VII a.C., Índia.

Santuários escavados nas rochas.
Allmaps/Arquivo da editora
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Inﬂuência da civilização de Harappa
Limite aproximado da civilização
do Indo (3000 a.C.-1750 a.C.)
Invasão de arianos (c. 1750 a.C.)
Império Máuria em 265 a.C.
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Cenário histórico
Uma civilização que construiu grandes cidades desenvolveu-se no noroeste da península
Indiana, na região do vale do rio Indo. Essa cultura,
que teve seu auge em 2500 a.C., entrou em decadência cerca de 700 anos depois.
Por volta de 1700 a.C., estabeleceram-se
nessa região os povos arianos, provenientes da
Ásia central. Em seu novo território, deram origem à cultura védica, que em alguns aspectos
da vida cotidiana permanece entre os indianos
até os dias de hoje.
O primeiro grande império indiano se estabeleceu no norte da península e sua época ficou
conhecida como período Máuria. Nos últimos dois
mil anos, muitos povos – entre eles os persas, os
gregos, os muçulmanos, os portugueses e os ingleses – invadiram
e dominaram diferentes regiões
do fértil território indiano, banhado
por vários rios. Isso se reflete na
grande diversidade dessa cultura.

Adaptado de: Atlas of World History. London: Dorling Kindersley, 2005.

322 a.C.-185 a.C.

Império Maúria
Teolin/Shutterstock/Glow Images
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The Bridgeman Art Library/Keystone/
Museu Nacional, Karachi, Paquistão.

A civilização do
vale do Indo

Selo de Harappa, 3,2 cm x
3,2 cm. 2000 a.C.-1900 a.C.

A mais antiga civilização do sul da Ásia surgiu onde hoje é o Paquistão e ficou conhecida
como civilização do vale do rio Indo. Grandes cidades floresceram entre c. 3000 a.C. e 1750 a.C.,
mesma época das primeiras cidades-Estado da
Mesopotâmia e do Antigo Império Egípcio.
As escavações, iniciadas em 1920, já revelaram cinco grandes áreas urbanas, incluindo as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, nas quais se observam planejamento e técnicas construtivas semelhantes, sugerindo uma única cultura.

Este tipo de selo, com
uma figura e alguns símbolos não decifrados,
revela a existência de
um código de escrita, que
possivelmente permitia
grafar nomes de deuses, pessoas ou coisas. A
figura sentada em posição meditativa de ioga
pode representar um elo entre o imaginário
dessa cultura e as crenças que apareceram
mais tarde na cultura indiana.

Mike Goldwater/Alamy/Glow Images

Ioga é um sistema de pensamento que inclui práticas corporais e
psíquicas criado há mais de dois mil anos na Índia. Composto de posturas
físicas e respirações controladas, destina-se a manter a saúde e a
alcançar estados de meditação e desprendimento do mundo material.

Sítio arqueológico de Mohenjo-Daro, no atual Paquistão, 3000 a.C.-1750 a.C. Foto de 1989.

Na parte elevada da cidade de Mohenjo-Daro no atual Paquistão há um grande tanque de água que pode ter sido usado para
cerimônias, rituais ou mesmo como local de banho público. Foto de 1989.

Em Mohenjo-Daro, a cidade
mais bem preservada, não há
vestígios de templos ou palácios. Existe apenas uma área
central elevada e cercada por
um muro de 15 metros de altura que pode ter sido ocupada
por edifícios do governo. Mais
abaixo organizava-se a cidade, em uma malha ortogonal

formada por largas avenidas e
ruas estreitas. Uma rede de canais distribuía a água captada
da chuva e recolhia a água servida. As casas, de um ou dois
andares e com pátios internos,
tinham fundações feitas de tijolos secos ao sol e as partes
elevadas construídas com tijolos cozidos. Em seu apogeu,

por volta de 2300 a.C.-2000 a.C.,
a população de Mohenjo-Daro
pode ter chegado a quase 50 mil
habitantes.
Os primeiros objetos encontrados dessa civilização foram
selos de pedra quadrados que,
como os selos cilíndricos mesopotâmicos, serviam para imprimir marcas sobre argila.
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The Art Archive/Other Images/Museu
Nacional, Karachi, Paquistão.

Robert Harding/Latinstock/Museu Harappa,
Punjab, Paquistão.

Torso masculino, Harappa, 2000 a.C.

Com menos de 12 cm, esta escultura
em pedra avermelhada é uma das mais
fiéis representações do corpo humano
encontradas nos sítios arqueológicos
das primeiras civilizações. A modelagem realça a maciez da pele e a forma
dos músculos.

Nas cidades do vale do rio Indo foram também encontrados
vasos de cerâmica decorada e objetos de ferro. Cobre e bronze
eram utilizados em ferramentas e no sofisticado sistema de fabricação de ornamentos de pedras preciosas. Joias produzidas
nessa região foram encontradas nos grandes centros urbanos da
Mesopotâmia, indicando que havia intercâmbio comercial entre
as duas civilizações.
Escavações recentes indicam que a civilização do vale do Indo
foi gradualmente se fragmentando em culturas regionais menores.
Os governantes não devem ter conseguido controlar uma região
tão vasta, e o uso de selos, medidas e escrita padronizados acabou
caindo em desuso. O declínio das grandes cidades e a fragmentação da cultura podem ser atribuídos também a mudanças climáticas e alterações naturais no curso do rio Indo.

Colar de pedras, 2600 a.C.-1900 a.C.
Mohenjo-Daro, vale do rio Indo. Ouro,
granada, ágata, jaspe e esteatita. Mohenjo-Daro Museum, Sindh, Paquistão.

As pedras que formam este colar foram encontradas em uma jarra de prata enterrada em uma sala em Mohenjo-Daro. Originalmente o colar era mais
longo, mas com a divisão entre a Índia
e o Paquistão, em 1947, a peça foi dividida, ficando metade em cada país.
Os pingentes cilíndricos, de ágata e
jaspe, são unidos com fios de ouro. As
contas de ouro são ocas e preenchidas
com areia.

Período Védico
Por volta de 1750 a.C., pastores nômades arianos vindos da Ásia
central passaram a ocupar o vale do rio Indo e posteriormente o
do rio Ganges, no norte da Índia. Esses pastores guerreiros usavam armas de bronze, cavalos e carroças. A partir da dominação
dos povos que já viviam nessa região, estabeleceram uma ordem
social hierárquica, que dividia a sociedade inicialmente em quatro
classes: os sacerdotes, os guerreiros, os produtores de bens e os
servidores. Com o tempo, essa ordem social se tornou hereditária
e deu origem a um rígido sistema de castas, que, com variações,
vigora ainda hoje na Índia.

Em uma sociedade de castas, as pessoas
são classificadas no nascimento em
camadas sociais hierárquicas, com base
em etnia, cultura ou profissão. Não há
mobilidade social, ou seja, quem nasce em
uma casta não pode passar para outra.
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Os arianos evocavam suas
divindades em rituais de sacrifício celebrados por sacerdotes, em que alimentos e outras
substâncias eram oferecidos
aos deuses em altares de fogo.
A importância dada a essas práticas fortaleceu a casta dos sacerdotes – os brâmanes –, que
eram também responsáveis por
recitar os textos sagrados.
Conhecidos como Vedas, palavra que significa ‘saber’, esses
textos em sânscrito consistem
em cânticos transmitidos oralmente durante séculos,
antes de haver escrita
para transcrevê-los. Os Vedas
tratam de conceitos que nor-

teiam a filosofia hinduísta, tais
como o samsara, o ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento, a que cada indivíduo está
preso até que o seu karma (posição determinada pelas ações do
passado) seja cumprido.
O período védico (1750 a.C.-322 a.C.) testemunhou o nascimento das três religiões mais
antigas da Terra, e que são ainda
seguidas na Índia e em outros
países do Oriente: o hinduísmo,
baseado na filosofia védica; o
budismo, que propunha uma
visão mais igualitária da humanidade, opondo-se ao sistema
de castas e ao poder dos sacerdotes brâmanes; e o jainismo,

caracterizado pela busca individual da libertação através da
renúncia à vida material e às
paixões.
Nos últimos séculos do período védico foram compostos
os Upanishads, espécie de comentários que examinam o significado dos Vedas. São também
dessa época o grande poema
épico Mahabharata, que relata
as disputas de poder entre dois
clãs, e o texto mais popular da
literatura védica, o Ramayana,
que já estava completo por volta de 400 a.C. Esses textos visavam transmitir os conceitos
da filosofia védica, na forma de
enredos.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E RELIGIÃO..

Budismo
O budismo foi fundado por um príncipe chamado Sidarta Gautama (563 a.C.-483 a.C.). Sidarta teve uma vida cercada de prazeres e inteiramente protegida da dor até os 29 anos, quando
decidiu aventurar-se fora dos muros de seu palácio e se deparou com o sofrimento da humanidade, que desconhecia por
completo: a doença, a velhice e a morte. Profundamente perturbado com a condição humana, optou por deixar a família e a
vida luxuosa, saindo em busca da verdade espiritual. Após seis
The Bridgman Art Library/Keystone/Museu Nacional, Nova Delhi, Índia.

anos como peregrino, teve uma iluminação enquanto meditava embaixo de uma grande figueira. Desde essa época, Sidarta
ficou conhecido como Buda, nome que significa ‘aquele que é
iluminado’. Tornou-se um mestre espiritual, mas não um deus,
e depois de sua morte seus seguidores difundiram seus ensinamentos. Pouco a pouco, o budismo se expandiu para outras
regiões da Ásia, mas deixou de ter muitos seguidores na Índia.
Para os budistas, o sofrimento da vida é causado pelo desejo, mas qualquer pessoa, independente de sua posição social, pode dominar seus desejos, vencendo a ignorância
e se libertando do mundo material através
da meditação e da disciplina dos exercícios
espirituais.
Buda e seus servidores. Gandhara (atual Paquistão),
séculos II-III. Pedra, 19 cm de altura.

Esta escultura é uma das primeiras representações de Buda em forma humana, pois durante o
primeiro período do budismo ele era representado por símbolos, como a roda da lei, a árvore
da iluminação e suas pegadas. Aqui, é mostrado
jovem, sentado em postura de lótus, posição
meditativa de ioga. A mão direita levantada
significa “não tema”. Grandes imagens de Buda
esculpidas em pedra se tornaram tradição em
países budistas, como a China.
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endo sobre a Índia
Bhagavad Gita – A canção do divino mestre
The Bridgeman Art Library/Keystone/Museu de Belas Artes, Boston, EUA.

O Mahabharata é o maior poema épico
escrito em toda a história de todas as
culturas. Compõe-se de cem mil estrofes divididas em cem capítulos, dos
quais o Bhagavad Gita é o 63º-. Seu tema
principal é a história dos descendentes
do rei Bhárata, que vem a ser a própria
história da Índia, que só é chamada por
esse nome pelos estrangeiros; para os
indianos ela se chama Bhárata.
O Bhagavad Gita narra o diálogo de
Krishna com Arjuna, seu discípulo guerreiro, em pleno campo de batalha.
Leia a seguir alguns trechos do poema,
na tradução de Rogério Duarte (1939-),
poeta, artista gráfico e músico brasileiro.

2
O supremo senhor disse:
Como foi que esta impotência
tomou conta de você?
Ela não condiz com quem
conhece o valor da vida,
e ela não o levará
aos planetas celestiais,
mas à infâmia e à desonra.
[...]
17
Aquilo que pelo corpo
se espalha, dando-lhe vida,
é de natureza eterna.
Ninguém pode destruir
A nossa alma imperecível.

A batalha entre Arjuna e Karna. Rajasthan Kota, cerca de 1740. Aquarela opaca e ouro sobre
papel. Museu de Belas Artes, Boston, Estados Unidos.

Uma rara representação da famosa batalha mostra Krishna, personagem divino, manejando
o carro de combate de Arjuna, à esquerda, e caminhando também logo à frente com a roda
que tirou do carro do adversário Karna.

18
Só o corpo material
certamente morrerá,
mas a entidade viva
é eterna, sem dimensão
e também indestrutível.
Lute, pois, com convicção,
Ó descendente de Bhárata.

Ronald Grant/Mary Evans Picture Library/Diomedia

1
Sânjaya disse:
Vendo Arjuna entristecido,
com os olhos rasos d’água
e vencido pela dor,
o Supremo Senhor Krishna,
o exterminador de Madhu,
disse as seguintes palavras:

DUARTE, Rogério. Bhagavad Gita –
Canção do Divino Mestre. Tradução,
Introdução e notas. São Paulo:
Companhia das Letras, 1998.
p. 17, 20, 47, 48, 49, 51, 52.

Uma característica da cultura védica foi um criativo e estimulante clima de formulação filosófica e religiosa, perceptível na
produção literária e musical. Filtrada pela civilização urbana que
mais tarde surgiu no vale do rio Ganges, a cultura védica tornou-se a tradição cultural dominante de toda a península indiana.

Cena do filme O Mahabharata (1989), direção
de Peter Brook, que mostra Vyasa, o autor
lendário, contando a epopeia que está sendo
escrita por Ganesha.

O poema épico Mahabharata é fonte de inspiração para artistas e pensadores da Índia e do
mundo todo. Em 1989, o diretor inglês Peter
Brook realizou um filme a partir do poema. Em
1998, Rogério Duarte publicou uma tradução
do Bhagavad Gita em português, acompanhada
de um CD com trechos do poema cantados por
brasileiros, entre eles Lenine, Arnaldo Antunes, Elba Ramalho e Cássia Eller.
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Império Máuria
Por volta de 700 a.C., as cidades voltaram a crescer, especialmente no norte. A Índia tornou-se um conjunto de reinos regionais. O primeiro grande império a estender seu poderio por todo
o território indiano, unificando-o (exceto o extremo sul), foi o da
dinastia Máuria (322 a.C.-185 a.C.).
O rei Asoka, neto do fundador dessa dinastia, no auge de suas
conquistas militares, após vencer uma sangrenta batalha encheu-se de remorso ao ver a desgraça causada ao povo e converteu-se
ao budismo. Mandou então gravar em pedras os ensinamentos de
Buda e difundiu sua doutrina por todo o império.
Além de erigir pilares de pedra para marcar os lugares em
que Buda vivera, Asoka construiu também um grande número
de estupas para guardar as cinzas de Buda.

Uma estupa é um santuário em
forma de torre cônica ou encimado
por uma cúpula, no qual geralmente
se guardam relíquias sagradas.

Grande estupa de Sanchi, Madhya Pradesh, Índia. Século III a.C., ampliada em 150 a. C.-50 a.C.

Sanchi já era um lugar sagrado de peregrinação quando o rei Asoka edificou esta grande estupa, um dos primeiros exemplares da arquitetura budista. Ela faz parte de um
complexo de monastérios encontrados nesse sítio arqueológico. Ao redor do templo há
quatro grandes portões de pedra alinhados aos pontos cardeais. Neles foram esculpidas passagens da vida de Buda, mas em nenhuma dessas cenas Buda foi retratado em
forma humana.
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Kim Steele/Photodisc/Getty Images

BasPhoto/Shutterstock/Glow Images

Outros exemplos de arquitetura budista são os santuários escavados na pedra, geralmente localizados nas proximidades de rotas comerciais e esculpidos como peças inteiriças. Alguns eram
pequenos aposentos individuais para meditação dos monges,
outros eram grandes salões para congregar fiéis. Um desses
santuários é o conjunto de 30 cavernas em Ajanta, escavadas e
decoradas no período entre 200 a.C e 600 d.C.

Capitel de leões, do pilar construído por
Asoka em Sarnath, Uttar Pradesh, Índia.
250 a.C., período Máuria. Arenito polido,
2,13 m. Arqueological Museum, Sarnath,
Índia.

Os pilares de pedra construídos por
Asoka, provavelmente representavam
a separação e a união entre os seres
humanos e o mundo celestial. Este
capitel foi colocado sobre um pilar de
pedra para marcar em Sarnath, no nordeste da Índia, o lugar em que Buda,
após vivenciar a iluminação, expôs
seus primeiros ensinamentos. A base
do capitel, em forma de flor de lótus
com pétalas ainda fechadas, simboliza
a presença do divino. No alto, os quatro
leões alinhados aos pontos cardeais
simbolizam provavelmente o alcance
das palavras de Buda.

Santuário budista da caverna de Karla, em Lonavla, Maharashtra, Índia. Segunda metade do
século I a.C.

Este é um dos mais completos exemplos da arquitetura budista escavada na rocha. Na
entrada há um par de colunas como as construídas por Asoka. Do lado de fora, um relevo do casal divino evoca a harmonia da vida e a fertilidade. No interior (acima), uma
abóbada escavada de 14 metros de altura é ornamentada com nervuras de madeira. Ao
fundo do salão fica a estupa monolítica.
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Características culturais da região

Sensualidade, prazer
e abundância
Depois do Império Mogol (1400-1850), que
disseminou o islamismo, e do domínio da Inglaterra (1757-1947), que impôs costumes ocidentais, a Índia – onde vive hoje mais de um
bilhão de pessoas – conta com enorme diversidade cultural. Cada região tem sua língua,
costumes e tradições, que entretanto
apresentam algumas características
em comum. De acordo com as escrituras sagradas, todas as artes na Índia
têm origem divina. Por isso muitos elementos ligados à música, à dança e ao
teatro apresentam aspectos religiosos
que podem ser observados até os dias
de hoje. O conceito de beleza, bastante
diferente do ocidental, valoriza a profusão de ornamentos, texturas e cores,

além de formas voluptuosas, que evocam sensualidade e prazer. A abundância visual é considerada auspiciosa e isso é um reflexo da crença
na generosidade dos deuses. De maneira geral,
a arte indiana é uma celebração da vida em todos os seus aspectos.
F9photos/Shutterstock/Glow Images

Michele Falzone/Photographer’s Choice/Getty Images

Relevo de argila pintado, no templo de Minakshi Sundareshvara, Madurai, Tamil
Nadu, Índia, 1599. Acima, detalhe do relevo.

Decorações como estas, que ornamentam os portões piramidais de um templo dedicado à deusa Minakshi, na cidade de Madurai, conhecida por sua riqueza desde o século 300 a.C., são exemplos da complexidade e exuberância
típicas da estética indiana. O relevo representa 33 mil figuras de divindades,
animais mitológicos e monstros ferozes, por vezes incluindo cenas eróticas.
O monumento é restaurado e pintado em cores muito vivas a cada 12 anos.
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Bishwambers Photography/Shutterstock/Glow Images

Um exemplo de dança clássica indiana é o Odissi. Um tipo de dança tradicional que teve origem na tradição Mahari, praticada por mulheres celibatárias que dedicavam suas vidas à dança e à música, em templos
na região leste, hoje estado de Orissa. Mais tarde esta dança
ritual, que não podia ser apresentada fora dos templos, foi
ensinada a meninos acrobatas que dançavam em praça pública e foram precursores da dança Odissi.
A sexualidade feminina é celebrada na Índia, tanto na arte como na
literatura. As formas femininas representam, ao mesmo tempo, a fertilidade sagrada e o prazer sensual.
À direita, uma dançarina do Odissi.
Casal amoroso. Escultura no templo de Lakshmana,
em Khajuharo, Índia, 950 d. C.

Cenas eróticas são comuns na arte indiana. Os
antigos indianos não eram mais liberais que nós,
mas entendiam o sexo simultaneamente como
algo sagrado e como fonte de prazer. Um casal
abraçado pode evocar a união dos princípios
masculino e feminino, os símbolos auspiciosos
da criação e a continuidade da vida, ou quem
sabe estão ali para lembrar o sentimento do qual
é preciso se libertar; o desejo.

Dançarina com traje tradicional
executa dança Odissi, no templo
Konark, Índia. Foto de 2011.

JTB Photo/Diomedia

Hinduísmo

Nova D
elhi, Índia.
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O hinduísmo é uma das principais religiões indianas e, embora tenha origem na cultura védica, desenvolveu-se no
primeiro milênio de nossa era. De forma geral, os hinduístas
acreditam na reencarnação e adoram um grande número de
divindades – entre elas Vishnu, Shiva e Ganesha –, que são
ti
vistas como manifestações (ou personificações) das qualidaLa
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partir do Brahman, a eterna unidade do Universo. O hinduísmo é, portanto, apenas aparentemente politeísta. Cada deus abrange uma série
de significados, que muitas vezes nos parecem contraditórios.
Shiva, por exemplo, representa todas as transformações do UniShiva Nataraja, período Chola, século X. Bronze, Rijksmuseum,
verso, sendo por isso simultaneamente criativo e destrutivo, luz
Amsterdam, Holanda.
e escuridão, masculino e feminino. Como expressão de sua força
A dança de Shiva é uma síntese de elementos da religião
e energia criativa, é comumente representado com quatro braços
hinduísta. Shiva dança para dar aparência à realidade que se
e dançando dentro de um anel de fogo. Shiva é o deus da dança
transforma continuamente. Numa das mãos tem um tambor
cósmica, o ciclo infinito de morte e renascimento.
que vibra para mobilizar objetos e eventos; em outra traz
uma chama que os incinera. A dança é um modo de veneração
A esposa de Shiva é a deusa Paáarvati. Seu filho, Ganesha, tem a
e ao mesmo tempo uma celebração da vida.
cabeça de elefante e é o deus da prosperidade.
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Pesquisa

danças
						 tradicionais
O termo “danças tradicionais” designa danças que são próprias a um país, a uma região ou a uma comunidade específica,
transmitidas a novas gerações oralmente ou por imitação. Elas são vivas e, por isso, se transformam com o passar do tempo,
apesar de guardarem elementos da tradição. O Brasil é riquíssimo em danças tradicionais.

GLOBAL
Pesquise em um buscador na internet o vídeo Bharatanatyam Performance by 1000 dancers. Observe a importância
dos gestos de mãos no bharatanatyam, dança indiana, dançada por 1000 pessoas neste vídeo.
As danças tradicionais de Bali são riquíssimas. Digite Understanding Balinese Dance, balinese dance ou dança balinesa em um buscador e veja vídeos e imagens que representam estas danças.
Neste site você poderá pesquisar sobre Odissi, uma das danças clássicas indianas:
<www.odissi.com.br/>. Acesso em: 25 mar. 2013.

BRASIL
Naturalmente: Teoria e jogo de uma dança brasileira. Direção: Antonio Nobrega, 2011. 76 min. Selo SESC.
Antonio Nóbrega, músico, dançarino, coreógrafo e pesquisador, vem estudando a cultura popular brasileira, com
ênfase na dança, há mais de 40 anos. Sua pesquisa muitas vezes se transforma em espetáculos. O mais recente é
Naturalmente: Teoria e jogo de uma dança brasileira, disponível em DVD, que se apresenta como uma verdadeira aula
sobre as danças tradicionais brasileiras.
Antonio Nóbrega apresenta, aprende e ensina as bases das danças brasileiras em uma série de programas da TV
Futura. Procure assistir aos programas: Tambor de Criola, Coco Alagoano e Bumba Meu Boi.

LOCAL
Reúna-se em grupo e pesquise em sua cidade, bairro ou comunidade quais as danças tradicionais que ainda são
praticadas.

PARA ENCERRAR
Apresente o resultado da pesquisa de seu grupo e conheça as danças tradicionais
pesquisadas por seus colegas.

Por que é importante aprender e
ensinar as danças tradicionais?
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Ação dançar com as mãos
os mudras1 são gestos simbólicos das mãos que, combinados à expressão facial, têm papel central em algumas das danças
clássicas indianas. práticas budistas e ioguis também usam mudras. Na dança indiana, sequências de mudras são utilizadas
para contar uma história, uma vez que cada mudra tem determinada conotação simbólica e expressa sentimentos e situações
específicas.
para compreender a linguagem simbólica dessas danças é preciso conhecer a mitologia indiana.
Vamos experimentar contar histórias com gestos das mãos e com o rosto, tomando os mudras como fonte de inspiração?

PARA AQUECER
Você criará um gesto de mão que, combinado com uma expressão facial, deverá simbolizar um sentimento ou uma situação.
Será preciso memorizar o gesto criado e ser capaz de repetir este gesto, de modo preciso, muitas vezes.
Apresente o seu “mudra” para o grupo, que poderá colaborar com comentários e sugestões para aperfeiçoar o gesto.
Em seguida, o seu grupo vai selecionar ou mesmo criar uma pequena história que possa ser narrada através dos gestos
desenvolvidos.

PARA VALER
Organizem uma sequência de “mudras” para que a história seja contada através da participação de todo o grupo. Alguns
gestos podem ser repetidos em vários momentos da história se for necessário. Repitam a sequência muitas vezes.
Uma vez ensaiada, convidem colegas e professores de outras turmas para assistirem ao resultado desta atividade.

Faça aqui um registro dessa experiência.

1

O termo mudra é do gênero masculino e se pronuncia com “a” tônico: o Mudrá
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Objetos de bronze
decorados com máscaras
assustadoras.

Machado de bronze do tipo qi, escavado em Yidu, província
de Shandong. Dinastia Shang (1600 a.C.-1050 a.C.).

The Art Archive/AFP/Other Images,
MuseuGuimet, Paris, França.

Corbis/Latinstock/Museu
Royal,Ontário,Canadá.

Pictogramas gravados em ossos
de animais, para comunicação
com o mundo sobrenatural.

Objetos de jade em
forma de dragão,
símbolo de força –
uma moda surgida
no século V a.C.
Osso com inscrições, escavado em Yinxu, província
de Anyang. Dinastia Shang (1600 a.C.-1050 a.C.).

1700 a.C.-1100 a.C.
3300 a.C.-2250 a.C.

Cultura Liangzhu

Dinastia Shang

Pendentes de jade em forma de
dragão. Dinastia Han (II a.C.).
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Cenário histórico
Tristan Tan/Shutterstock/Glow Images

A civilização chinesa se desenvolveu no leste da Ásia, entre os rios Amarelo,
Yang-Tsé e Xi e dominou a vasta região que hoje constitui o território da China.
Distribuídos nesse território, vários povos já se organizavam em sociedades
complexas desde o período Neolítico.
A unificação do Estado chinês foi um processo no qual se alternaram no
governo diferentes dinastias, formadas por famílias ou clãs. A primeira foi a
dinastia Shang (1700 a.C.-1100 a.C.), seguida da dinastia Zhou (1100 a.C.-221
a.C.). O Império da China foi fundado em 221 a.C. com a dinastia Qin, substituída pouco depois, em 206 a.C., pela dinastia Han, que consolidou os valores da
cultura chinesa.

Robson Rosendo da Rocha/Arquivo da editora
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Limite máximo do
Império Ch'in (210 a.C.)

Conquistas até 230 a.C.

Limite inicial do Império
Han (202 a.C.)

Conquistas entre 230 a.C. e 225 a.C.

Rota da Seda

Conquistas entre 225 a.C. e 220 a.C.

Grande Muralha
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Retrato do imperador Qin Shi Huang,
em ilustração do século XVIII.

Precisão e equilíbrio.
Qin, o primeiro
imperador.
O símbolo ying-yang.

221 a.C.-206 a.C.
1100 a.C.-221 a.C.

Dinastia Zhou

Dinastia Qin
206 a.C.-220 d.C.

Dinastia Han
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Vestígios dos povoados neolíticos mais antigos da China foram
encontrados em sítios arqueológicos próximos à cidade de Xi’an, no
vale do rio Amarelo, onde ruínas foram datadas de 4000 a.C.
Mais de dez povos diferentes viveram inicialmente na região
que hoje constitui a China. Uma dessas culturas foi a Liangzhu
(3300 a.C.-2250 a.C.), que floresceu no leste, perto da foz do rio
Yang-tsé. A cultura Liangzhu produzia cerâmica, mas os objetos
mais instigantes encontrados nos sepultamentos dessa civilização eram feitos de jade. Essa pedra foi utilizada desde o Neolítico em várias regiões da China em objetos cerimoniais que podem
ter tido função protetora. Esculturas de jade representando tartarugas, pássaros e insetos foram também encontradas próximo a
cidades e sepultamentos de outras culturas que floresceram na China.
Peças, chamadas bi (disco) e cong (tubo), feitas de jade e de outras pedras rígidas.
Liangzhu, c. 3300 a.C.-2500 a.C.

O jade, encontrado em tons de marrom, verde e, mais raramente, na cor
branca, é uma pedra de alta dureza. Isso permite deduzir que o povo
Liangzhu utilizava areia para polir essas peças com tamanha precisão. Até
hoje não se conhece exatamente o significado desses objetos encontrados
em sepultamentos, mas sabemos que para os chineses antigos o círculo
representava o céu e o quadrado, a terra.

Werner Forman/Akg/Latinstock/Coleção Particular, Londres, Inglaterra.

Art Images Archive/Glow Images/Instituto Smithsonian,
Washington, DC, EUA.

Os vasos de bronze e
a dinastia Shang
Os Shang, que a partir de 1500 a.C. dominaram um grande território, viviam a leste do vale do rio Amarelo, onde os arqueólogos
encontraram cidades muradas, palácios e tumbas reais.
Em 2000 a.C., vários povos na China já fabricavam artefatos de
bronze. Os Shang, entretanto, aproveitando os recursos minerais
da região, produziram armas e objetos de bronze numa escala sem
paralelo em nenhum lugar do mundo nessa época.
Vaso de bronze jia, dinastia Shang, séculos 15 a.C.-14 a.C. Altura: 23 cm. Coleção Peter e Irene Ludwig.

Ao longo dos anos, os chineses desenvolveram diferentes tipos dessas peças, como o vaso
jia, com três pés e um par de protuberâncias que emergem das bordas como cogumelos.
Os vasos eram decorados com motivos geométricos e zoomórficos altamente complexos, que podiam formar faces de criaturas míticas em relevo.
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Em vez de martelar o metal para transformá-lo em folhas finas, como era prática em outras
sociedades da época, fundiam o bronze usando
moldes de argila, técnica chamada cera perdida (Capítulo 8). Dentre os objetos de bronze,
os mais valiosos eram os vasos, usados principalmente para oferecer alimentos e vinho em
rituais de veneração aos ancestrais. Muitos desses vasos apresentam inscrições e símbolos que
expressam o desejo de prosperidade para futuras
gerações.
Com o decorrer do tempo, os vasos passaram
a simbolizar os ancestrais, a riqueza e as conquistas. Ao derrotar seus inimigos, os chineses guardavam os vasos encontrados, acreditando que
esses objetos, tal como talismãs, trariam bom
agouro. Assim, os vasos cerimoniais passaram a
ser colecionados já na Antiguidade. A tradição de

colecionar objetos de valor estético e cerimonial,
presente desde os primórdios da cultura chinesa,
está relacionada com a crença de manter conexão
com o passado e com os ancestrais. O grande valor atribuído aos vasos antigos fez esses objetos
serem alvo de falsificação desde tempos remotos,
o que dificulta sua datação pelos arqueólogos.
Nas tumbas reais da dinastia Shang, foram encontrados objetos de jade e marfim, ornamentos
de ouro e prata e vasos de bronze. Uma única
rainha dessa dinastia, por exemplo, foi enterrada
com 195 desses vasos.
Entre os rituais da cultura Shang, está o da comunicação dos sacerdotes com os ancestrais e
com o mundo sobrenatural através de um oráculo
de ossos. As primeiras formas da escrita chinesa
foram encontradas em ossos do final do segundo
milênio antes de nossa era.

A Filosofia e a dinastia Zhou
Por volta de 1050 a.C., os Shang foram conquistados pelos Zhou.
Esse povo guerreiro fundou a dinastia Zhou, a mais longa da história
da China, que estabeleceu uma sociedade feudal com uma classe de
nobres e um rei que governava sobre vários pequenos Estados.
No final dessa dinastia, os chineses viveram tempos conturbados, de
guerras e conflitos constantes
entre os Estados. Nesse cenário de grande agitação social,
surgiram as bases filosóficas
da cultura chinesa: o confucionismo e o taoísmo.

Na Antiguidade, os oráculos eram
locais de consulta a divindades, cujas
respostas eram em geral transmitidas
por um sacerdote através de sinais
ou textos cujo sentido muitas vezes
precisava ser interpretado.

Conjunto de 65 sinos da tumba do marquês Yi, de
Zeng, na atual província de Hubei. Dinastia Zhou,
433 a.C. Museu da Província de Hubei, Wuhan.
Foto de 2003.

O achado arqueológico mais interessante
dessa época é este conjunto de 65 sinos de
bronze encontrado na tumba de um nobre
do pequeno Estado de Zeng, falecido em
433 a.C. Cada sino foi fabricado de modo
a emitir dois tons diferentes. Na mesma
tumba havia cítaras, flautas e tambores,
sugerindo que a música tinha papel importante nos rituais da dinastia Zhou.
Liu Liqun/Corbis/Latinstock/Museu da Província de Hubei, Wuhan, China.
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Confucionismo
O confucionismo é um sistema de ideias criado por Confúcio
(551 a.C.-479 a.C.), pensador de origem aristocrática que aos
20 anos já era professor. Confúcio viveu numa época em que a
guerra se alastrava por todos os Estados e a estrutura social
tradicional da China estava ruindo. Refletindo sobre os períodos estáveis do início da dinastia Zhou, Confúcio desenvolveu
um sistema de regras que visava promover uma sociedade
justa e harmoniosa. Seus pensamentos só foram escritos por
seus seguidores depois de sua morte e publicados em um livro
que ficou conhecido no Ocidente como Os Analectos.

Os princípios propostos pelo confucionismo dizem respeito ao
relacionamento do indivíduo com a sociedade. Confúcio classificou os laços de relacionamento entre as pessoas em cinco
tipos: pai-filho, marido-mulher, irmão mais velho-irmão mais
novo, governante-súdito e amigo mais velho-amigo mais novo.
No centro desse sistema estão os conceitos de benevolência
e justiça.
Na estrutura social, em primeiro lugar está a família e depois o
Estado. Os ancestrais, tanto familiares quanto do Estado, devem ser venerados com frequentes rituais e cerimônias.

Taoísmo
O taoísmo é um sistema filosófico que resume antigas concepções chinesas sobre a relação entre o homem e o Universo. O
principal texto filosófico no qual se baseia o taoísmo é o Tao Te
Ching (O livro do caminho e da virtude), atribuído a Lao-Tsé,
que pode ter vivido na China no século VI a.C.

Stasys Eidiejus/Shutterstock/Glow Images

Para o taoísmo, a harmonia do Universo consiste no equilíbrio
de duas forças complementares (yin e yang), que formam a
energia vital primordial (chi).

A filosofia taoísta propõe que o homem determine suas ações
com base no funcionamento da natureza. Considera que a vida
regrada, a prática de exercícios e a dieta adequada permitem
dominar a energia física e mental.
O taoísmo está na base das artes marciais, da medicina chinesa e do feng shui, a arte de harmonizar os espaços em que se
vive. A filosofia taoísta muitas vezes serve de inspiração a artistas e poetas chineses.

Ba guá

O diagrama ba guá é uma representação abstrata do funcionamento da energia
primordial chi. Oito trigramas, compostos de três linhas (contínuas ou partidas)
estão dispostos ao redor do símbolo circular central, que representa a interação
contínua entre as forças yin e yang . Os trigramas descrevem todas as combinações possíveis da energia chi. São usados como base para o I Ching ou Livro
das mutações, um tipo de oráculo ou guia de orientação sobre acontecimentos
presentes e futuros, que é consultado pelos chineses há séculos.

endo sobre a China
I Ching – O Livro das mutações
O Livro das mutações – I Ching em
chinês – é, sem dúvida, uma das
mais importantes obras da literatura
mundial. Sua origem remonta a uma
antiguidade mítica, tendo atraído a
atenção dos mais eminentes eruditos
chineses até os nossos dias. Tudo que
existiu de grandioso e significativo
nos três mil anos de história cultural
da China ou inspirou-se neste livro ou
exerceu alguma influência na exegese
[interpretação] do seu texto. Assim,

pode-se afirmar com segurança que
uma sabedoria amadurecida ao longo
de séculos compõe o I Ching. Não é,
pois, de estranhar que estas duas
vertentes da filosofia chinesa, o Confucionismo e o Taoísmo, tenham suas
raízes comuns aqui. [...]
A ideia subjacente a todo o conjunto é
a de mutação. Nos Analetos diz-se que
Confúcio, diante de um rio, disse: “Tudo
segue, fluindo, como esse rio, sem cessar, dia e noite”. Isso exprime a ideia de

mutação. Aquele que percebe o significado da mutação, fixa sua atenção não
mais sobre os entes [coisas, ideias e
seres] transitórios e individuais, mas
sobre a imutável e eterna lei que atua
em toda mutação. Essa lei é o Tao de
Lao-Tsé, o curso das coisas, o princípio
Uno no interior do múltiplo.
WILHELM, Richard, I Ching- O livro das mutações.
Tradução do chinês para o alemão, introdução e
comentários. 17. ed. São Paulo: Editora
Pensamento, 1996. p. 3, 4, 5, 8.
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Ke Wang/Shutterstock/Glow Images

O Império e a dinastia Qin

Laurent Lecat/Akg/Latinstock

Por volta de 300 a.C., o Estado de Qin lançou-se em campanhas
militares, acabando por triunfar sobre os outros Estados em 221 a.C.
Vitorioso, Qin Shi Huang se declarou o primeiro imperador chinês.
Do nome Qin (que se pronuncia “Tjin”) veio a palavra ‘China’, que o
Ocidente adotou para nomear essa nação.
A dinastia Qin unificou as medidas e as moedas, estabeleceu
uma linguagem escrita, abriu estradas e recrutou milhares de operários para construir muralhas, criando um sistema de defesa contra os invasores que vinham do norte. Essa rede de muralhas e fortalezas foi ampliada no século XVI, transformando-se na Grande
Muralha da China.
Homem forte e cruel, Qin Shi Huang temia ser assassinado ou
perder o poder. Depois de unificar a nação, iniciou a construção de
seu mausoléu, projeto que prosseguiu por toda a sua vida e mesmo
depois de sua morte, até que uma rebelião encerrou
de forma abrupta a dinastia Qin, em 206 a.C.
Faz parte do mausoléu de Qin Shi Huang o célebre conjunto chamado Exército de Terracota, que
vemos na foto ao lado. Em uma colina próxima,
ainda não escavada, acredita-se estar o recinto
funerário do imperador.

O Exército de Terracota do imperador Qin Shi Huang, em Lintong, província de Shaanxi, 210 a.C.

Ninguém imaginava o tesouro escondido em Lintong, até um dia de 1974, quando camponeses que cavavam um poço encontraram a primeira peça de cerâmica. Os arqueólogos que escavaram o local depararam
com um exército de terracota formado por mais de 7 mil soldados e cavalos em tamanho natural, em
formação militar, voltados para o nascente e preparados para a batalha. Originalmente pintados de cores
vivas, os soldados têm feições individuais e carregam armas de madeira. Os detalhes de suas roupas,
cabelos e armas revelam a grande habilidade técnica de seus escultores. À esquerda, um dos soldados
em detalhe.

A Dinastia Han
A dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) foi importante na história da China, pois não só consolidou as conquistas da dinastia Qin, mas também
retomou os valores filosóficos e culturais do
passado. Os imperadores Han conservaram a
administração centralizada, adotada pelos Qin,
e buscaram organizar a sociedade com base nos
princípios propostos por Confúcio. Durante esse
período, a China vivenciou paz e prosperidade.

A sofisticada arte chinesa abrange muitos
aspectos da vida cotidiana. Os valores de beleza e expressão pessoal aparecem, por exemplo, na caligrafia, que já era vista
como arte no final da dinastia Han.
Seu desenvolvimento deve muito à invenção
do papel, que possibilitou desenhar os ideogramas com pincel e desenvolver uma escrita
cursiva, diferente daquela das primeiras inscrições feitas sobre osso e pedra.
| CApÍtulo 5 | CHINA | 67
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A Rota da Seda
neses desde 2500 a.C., só descobertos em 550 por missionários cristãos que conseguiram levar larvas do bicho-da-seda para Constantinopla.
Juntamente com as mercadorias que trafegavam pela Rota da
Seda, chegavam à China novidades estéticas e filosóficas, como o
budismo, que alcançou o país por volta do ano 100 e foi reconhecido como fonte filosófica importante já durante a dinastia Han.

Reprodução/Museu de Arte, Universidade de Princeton, Filadélfia, EUA.

Bettmann/Corbis/Latinstock/Museu Provincial de Hunan, Changsha, China.

Em 138 a.C., o general Zhang Qian foi enviado à Ásia Central
para estabelecer relações diplomáticas e retornou contando
histórias sobre “cavalos celestiais”. Tratava-se dos cavalos
puro-sangue de Fergana (no atual Uzbequistão), que passaram a ser trocados por seda chinesa, dando
início a um fluxo de mercadorias que levou ao
estabelecimento de uma extensa rede de caminhos, utilizada por diferentes povos. Conhecida como Rota da Seda,
estendia-se ao longo de 8 mil quilômetros, desde Xi’an,
então capital chinesa, até Roma. As caravanas levavam
jade, porcelanas e especiarias, mas era a seda, misteriosa
invenção chinesa, que mais fascinava os ocidentais. Seu
cultivo e fabricação foram segredos guardados pelos chi-

Estandarte de seda
encontrado na tumba da
esposa do marquês de
Dai, sítio arqueológico de
Mawangdui, província de
Hunan. Dinastia Han, 160 a.C.

Ritual para orar por uma boa colheita (317-420).

A caligrafia cursiva possibilitou dotar a escrita de valores como
força, velocidade e delicadeza.

As cenas pintadas neste estandarte representam os três
níveis do Universo: o céu, a
terra e o mundo subterrâneo.
Alamy/Other Images/
Museu Provincial Gansu,
Lanzhou, China.

Cavalo voador. Escultura de bronze
da tumba de um general em
Wuwei, província de Gansu.
Dinastia Han, século II.

Este cavalo voador
foi inspirado na raça de cavalos trazida
de Fergana, na Ásia Central. O animal em
movimento pode estar representando a
energia vital, chi.
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Características culturais da região

Gravura, pintura e porcelana
A estética chinesa está estreitamente ligada
aos valores culturais e filosóficos de seu povo.
Bênçãos e desejos de prosperidade e longevidade são simbolizados por morcegos, pêssegos,
nuvens e dragões. Há forte conexão entre arte
e natureza. Para os chineses, fazer um jardim
é como escrever um poema. Criar espaços de
contemplação é uma forma de sintetizar elementos de grande importância no taoísmo: paisagem e serenidade.
A forma tradicional de expressão artística
chinesa é a pintura em rolos de papel e de seda.
Essas obras valorizavam a composição harmônica, a concisão e o gesto preciso. Em geral
utilizavam-se imagens da natureza para representar a harmonia do universo.
Cabe aos chineses a invenção da xilogravura,
a técnica da gravura em madeira. Na China, desde a Antiguidade era usado um tipo de
selo no qual os ideogramas eram entalhados numa superfície de jade, ouro ou marfim.
Os selos eram em seguida entintados numa pasta vermelha e usados como carimbos para identificar documentos. Por volta do século VIII, a
xilogravura já era usada para a produção de textos e imagens em rolos
de papel e mais tarde em livros sanfonados.

Prato de porcelana produzida
em Jingdezhen, província de
Jiangxi, aproximadamente
em 1635-1650. Dinastia
Ming. Diâmetro: 35 cm.
Museu da Cerâmica,
Sèvres, França.

Durante a dinastia
Ming (1368-1644) a
porcelana alcançou seu
apogeu, com peças finas
como casca de ovo, chegando a ser translúcidas.
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Os chineses desenvolveram também a técnica da fabricação de porcelana, um tipo de louça
fina decorada com pinturas. A porcelana começou a ser produzida na dinastia Tang (618-906),
quando se estabeleceu a cerimônia do chá. As
peças, cada vez mais delicadas, passaram a ser
levadas a outras partes do mundo por mercadores árabes, influenciando a produção de louça
em toda a Ásia e no Ocidente.
As pinturas, muito delicadas, representavam
pássaros, flores, figuras da mitologia chinesa
como dragões e serpentes, ou mesmo cenas cotidianas. No século XV, no vilarejo de Jingdezhen,
foram produzidas as melhores peças de porcelana chinesa.
Reprodução/Museu do Palácio Imperial, Pequim, China.

Cores de outono em montanhas ribeirinhas. Pintura em rolo atribuída a Zhao Boju (ativo de 1120 a 1162). Museu do Palácio, Beijing. (Detalhe.)

Esta pintura atribuída a Zhao Boju foi feita com pigmentos minerais verdes e azuis. Nela, a natureza é representada com formas dinâmicas e monumentais. As enormes montanhas parecem emergir muito acima de uma pequena casa na beira do rio.
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Pesquisa carimbos, selos
e xilogravura

os chineses usam até hoje selos de carimbo em seus textos, gravuras e pinturas. Esse elemento gráfico é tão importante para
a cultura chinesa que foi usado no símbolo das olimpíadas em 2008. o carimbo é uma técnica simples de reprodução de imagens. Como vimos, os chineses desenvolveram a xilogravura, um método de reprodução de imagens e textos a partir de uma
matriz de madeira. Essa técnica foi empregada com grande maestria por artistas como o japonês Katsushika Hokusai (1760-1849) e o alemão Albrecht Dürer (1471-1528).

GLOBAL
No site da Unesco há um vídeo sobre a tradição e o significado dos carimbos chineses. Repare como os artistas
chineses elaboram suas matrizes de jade e de madeira.
<www.unesco.org/culture/ich/RL/00217>.
No link a seguir, veja bem de perto a representação de um rinoceronte feita pelo gravador alemão Albrecht Dürer.
Clique na imagem para ampliar e observar os detalhes.
<www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/0eHcrXb8RuqIEVYKkExljg>.
Neste site você pode admirar a obra completa do gravador japonês Hokusai:
<www.katsushikahokusai.org/>.
Nancy Spero (1926-2009), artista e feminista norte-americana, usou impressões manuais com matrizes de borracha
sobre papel em seus trabalhos. Veja aqui alguns deles:
<www.artnet.com/usernet/awc/awc_thumbnail.asp?aid=139851&gid=139851&cid=17238&works_of_art=1>.
(Acessos em: maio 2013.)

BRASIL
A Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre – RS, anualmente seleciona artistas para realizar um trabalho no ateliê de
gravura da instituição. Veja no site desse museu os trabalhos realizados por artistas brasileiros desde 1999:
<www.iberecamargo.org.br/site/projetos/projetos-atelie-galeria.aspx>
A xilogravura é uma técnica muito utilizada por artistas populares no Brasil, especialmente no Nordeste. Conheça dois
importantes artistas brasileiros e seus trabalhos nos links:
<www.galeriaestacao.com.br/exposinternas/34>.
<www.lost.art.br/jborges.htm>.
Para saber mais sobre literatura de cordel e literatura popular, leia No reino do vai não vem: uma viagem ao mundo
do cordel, de Fábio Sombra. São Paulo: Scipione, 2013. Neste livro, o narrador-personagem é poeta e menestrel. Um
enredo de ação, humor e acontecimentos fantásticos. No final, o livro traz um breve histórico da literatura de cordel e
pequenas biografias dos principais cordelistas.
(Acessos em: maio 2013.)

LOCAL
Com o professor e os colegas, procure descobrir se há algum gravador em sua cidade que possa mostrar seu trabalho
aos alunos. Se possível, vocês podem fazer uma visita à oficina desse artista para conhecer de perto as técnicas de
gravura e estampa.

PARA ENCERRAR
Re
pr
od
uç
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ivo
rqu
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ão

Converse com seus colegas e o professor sobre a necessidade de divulgar as ideias do budismo,
que impulsionou o desenvolvimento de técnicas de multiplicação das imagens e dos textos na
China, por volta do século VIII.

editora

Que meios existem hoje de propagação
das ideias e como elas são divulgadas?
70
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Ação carimbo experimental
Agora que você viu como criar composições elaboradas e reproduzi-las por meio de uma matriz, vamos trabalhar com um carimbo. o carimbo é uma forma simples de reprodução de imagens. Vamos procurar em nosso dia a dia objetos que possam ser
usados como carimbo?

PESQUISA DE MATERIAL
Procurem durante a semana objetos que possam ser usados como matriz para um trabalho com carimbo. Reúna uma série de
possibilidades e traga para escola para experimentar. Os objetos precisam ser pequenos, no máximo 8 cm x 5 cm para que possam ser entintados numa almofada de tinta para carimbo. Eles devem ter na superfície algum tipo de relevo interessante. Você
pode trazer uma pedra, uma tampa plástica, uma batata cortada no meio e escavada com colher, um elemento natural, ou um
pedacinho de malha cheio de arroz, por exemplo.
Para cada grupo de 4 alunos:
uma almofada de tinta para carimbo
se houver almofadas de cores diferentes, poderão ser trocadas entre os grupos

PARA AQUECER
Numa folha de papel, experimente a impressão dos objetos que você trouxe. Faça várias experiências, experimente também
carimbar sua impressão digital. Depois escolha a melhor “matriz” para um trabalho final.

PARA VALER
Agora use sua matriz entintada para carimbar a imagem sobre o papel. Faça várias impressões formando uma composição
interessante. Não precisa preencher toda a folha, deixe espaços vazios. Experimente girar sua matriz, veja se a repetição cria
padrões diferentes.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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capítulo 6

AFP/Other Images/Museu da Acrópole de Atenas, Grécia.

O culto ao corpo: um modo
de preparar os jovens para os
jogos e para a guerra.

The Bridgeman Art Library/Keystone/Museu Ashmolean,
Universidade de Oxford, Inglaterra.

Kouros, encontrado em Crítio, 480a.C.,
mármore, 1,16 m de altura.

O mar,
fundamental
na vida
dos gregos,
inspirou a
arte na ilha de
Creta.
Vaso de cerâmica. Cultura minoica, cerca de 1450 a.C.,
encontrado em Cnossos, Creta. Ashmolean Museum of Art
and Archaeology, Oxford, Inglaterra.

2 000 a.C.-450 a.C.

Cultura minoica
1 700 a.C.-100 a.C.

900 a.C.-480 a.C.
Cultura micênica

Grécia arcaica
776 a.C.

Início dos Jogos
Olímpicos
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01_01_F008_ ARTEbS
Aguardando imagem em alta.

Luigi Nifosi/Shutterstock/Glow Images

Templo inacabado em Segesta, Sicília, Itália. século V a.C.

Templos de mármore, moradas para os deuses gregos.

Cenário histórico

Allmaps/Arquivo da editora

A civilização grega desenvolveu-se na península do Peloponeso (atual Grécia) e em algumas
ilhas do mar Egeu e do mar Adriático.
Por volta de 2000 a.C., floresceu na ilha de Creta a civilização minoica e cerca de 300 anos mais
tarde, começou a tomar forma no continente a cultura micênica. Com o declínio dos minoicos em
Creta, os micênicos dominaram essa ilha e outras regiões em torno do mar Egeu. Mais tarde,
a península do Peloponeso foi invadida por jônicos, dóricos e outros povos O mundo grego (até século V a.C.)
vindos do norte da Europa.
Mar
Em torno de 900 a.C., a região era
Negro
habitada por um povo de língua grega.
Os gregos que viveram o apogeu soMacedônia
cioeconômico, no século IV a.C., são
40º N
Monte
Olimpo
Troia
considerados os fundadores da cultuAtenas
ra ocidental. Cultivaram as artes, o teÁti
Delfos
ca
Corinto
Samos
atro, a filosofia e os esportes e criaram
Olímpia
Cartago
um sistema de governo participativo: a
I. de Tera
Esparta
democracia.
Cnossos
I. de Creta
No final do primeiro século a.C., os
Mar Mediterrâneo
romanos dominaram toda a região
Mundo helênico
e difundiram a cultura grega por seu
Grécia
vasto império.
ÁFRICA
Colonização
0
260 km
25º L

Adaptado de: Atlas of World History. London: Dorling Kindersley, 2005.

480 a.C.-325 a.C.

Grécia clássica
447 a.C.-438 a.C.

325 a.C.-31 a.C.

Grécia helênica

Construção do Partenon
73
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A civilização egeia
Os primeiros habitantes da Grécia eram agricultores e pastores
que viviam entre as montanhas e o mar. Este permitia ligação entre
os povos que viviam nas ilhas e os do continente. Através do mar
era possível alcançar o Egito e as civilizações do Oriente Próximo.
Duas culturas podem ser destacadas entre os diferentes povos
que habitaram a região: os minoicos e os micênicos.
Os minoicos se estabeleceram na ilha de Creta por volta de
2000 a.C., cujo sítio arqueológico mais importante são as ruínas
de uma grande construção (chamada de palácio) encontrada em
Cnossos. Consiste num complexo de edifícios que circundam um
grande pátio. Formado por centenas de pequenos cômodos, o palácio não era grandioso como os templos egípcios.

Ilustração representando o palácio de
Cnossos, em Creta, 2000 a.C., reconstruído
em 1700 a.C. e em 1450 a.C.

Os terraços e salas maiores desse conjunto arquitetônico eram sustentados
por colunas cilíndricas de madeira pintadas em cores fortes. Alguns cômodos
eram residenciais; outros podiam ser
usados como santuários. A complexidade dessa construção, que entremeava pequenos pátios e aposentos conectados por escadas e corredores, pode
ter sido responsável pela lenda sobre
o labirinto de Creta.

De Agostini/Getty Images

AFP/Other Images/Museu Heraklion, Creta, Grécia.

Afresco do touro saltando, Cnossos, Creta.
1550 a.C.-1450 a.C. Museu Heráklion,
Creta, Grécia.

Nas paredes do palácio de Cnossos
foram encontrados fragmentos de
afrescos. Neste, que possivelmente
representa um ritual de iniciação ou de
fertilidade, três jovens fazem acrobacias ao redor de um enorme touro que,
em galope, parece até voar.
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Guido Alberto Rossi/Tips/Other Images

Os minoicos produziam jarros de cerâmica
para armazenar óleo e vinho, além de belos
vasos decorados – com frequência utilizando
motivos marinhos – para servir esses produtos
em cerimônias. Também fabricavam refinados
objetos de ouro martelado ou moldado com a
técnica de cera perdida (Capítulo 8). É nas pinturas das paredes do palácio, no entanto, que a
arte minoica revela sua elegância (foto da página ao lado).
Por volta de 1500 a.C., uma grande erupção
vulcânica fez desaparecer parte da ilha hoje
chamada Santorini. A catástrofe, que causou
enorme devastação em toda a região mediterrânea, pode ter sido responsável pelo súbito declínio da civilização minoica.
Os micênicos, que se estabeleceram na península do Peloponeso por volta de 1700 a.C.,
eram um povo guerreiro. Seus mortos eram sepultados vestindo roupas cerimoniais e acompanhados de armas e objetos de ouro, indicando sua riqueza e poder. Nos sítios arqueológicos
dessa civilização foram encontradas mais de
cem tumbas.
O período que vai de 1100 a.C. a 900 a.C. foi
marcado por grande instabilidade política e
econômica em toda a região e pelo declínio da
civilização micênica.

Ruínas da cidade de Micenas.

Micenas foi construída entre 1600 a.C. e 1200 a.C. e possuía um palácio que funcionava como centro administrativo de toda a região.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E LITERATURA..
De acordo com a lenda grega, o Minotauro, metade touro, metade homem, filho da esposa
do rei Minos com um touro, vivia num labirinto em Creta. O rei Minos obrigava a cidade de
Atenas, por ele dominada, a enviar anualmente quatorze jovens para satisfazer o apetite do
Minotauro por carne humana e apaziguá-lo.

AFP/Other Images/
Museu Heraklion, Creta, Grécia.

O Minotauro

Teseu, filho do rei Egeu, de Atenas, prometeu matar o monstro e libertar seu povo desse terrível encargo. Partiu então para Creta com os jovens atenienses condenados, prometendo ao
pai que na viagem de volta trocaria as velas pretas de seu navio por velas brancas,
como sinal de vitória. Teseu conquistou a princesa de Creta, Ariadne, que lhe forVaso ritual em forma de cabeça de touro,
neceu uma espada para matar o Minotauro e um novelo de linha para que o herói
Cnossos, Creta. 1550 a.C.-1450 a.C.
marcasse seu trajeto no labirinto. Teseu derrotou o monstro e, seguindo a linha,
Peça usada em rituais em que óleo,
escapou do labirinto. Na pressa de chegar em casa, porém, esqueceu-se de erguer
vinho, leite ou sangue eram vertidos
as velas brancas. Quando o rei Egeu viu aproximar-se o navio com velas pretas,
em oferendas para divindades.
afogou-se no mar que hoje leva seu nome.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E LITERATURA..

A guerra de Troia
As histórias narradas em dois longos poemas épicos gregos
– Ilíada e Odisseia – podem referir-se a fatos ocorridos na civilização micênica. Essas histórias foram passadas oralmente de
geração para geração durante séculos, em forma de cânticos.
Consta que por volta de 700 a.C. foram escritas por Homero,
poeta cuja existência não é comprovada.
A Ilíada descreve os últimos dias de uma guerra, em que os exércitos gregos sitiaram a cidade de Troia, na região da atual Turquia,
para trazer de volta Helena, esposa do rei de Esparta, que fugira
com um troiano. Nesse cenário, guerreiros como Ulisses, Aquiles
e Ajax se envolvem em uma série de conflitos.

A Odisseia, por sua vez, conta as peripécias vividas por Ulisses
(Odisseu)em sua longa viagem de retorno para casa, na ilha
de Ítaca.
Fingindo desistir do cerco à Troia, Ulisses mandou construir
um enorme cavalo de madeira com o pretexto de presentear
a deusa Atena. Os troianos, lisonjeados, trouxeram a estrutura
para dentro das muralhas.
Durante a noite, guerreiros gregos que se escondiam no cavalo
saíram e abriram os portões para seus companheiros, que
massacraram os troianos.

Os gregos ou helenos

Emi Cristea/Shutterstock/Glow Images

Os aqueus, os jônicos e os dóricos, originários
de povos invasores vindos do norte, conquistaram o Peloponeso e a ilha de Creta, levando ao
desenvolvimento de uma nova civilização nessa
região da Europa mediterrânea.
Por volta de 900 a.C., a língua grega estava disseminada por toda a região. Os gregos se organizavam em cidades-Estado independentes, que
chamavam de pólis, mas viam-se como um povo
que tinha a mesma ancestralidade.
A intensa rivalidade entre essas cidades-Estado por poder e riqueza estimulou o desenvolvimento das ideias e instituições, embora algumas

dessas instituições fossem pan-helênicas, ou
seja, compartilhadas por todos os gregos.
A mais importante delas era os Jogos
Olímpicos, festival atlético realizado na cidade de Olímpia de quatro em quatro anos, desde
776 a.C., em homenagem a Zeus, rei dos deuses. Alguns santuários, como o Oráculo, que
ficava em Delfos, também eram visitados
por todos os gregos. Nesse templo dedicado
a Apolo, o deus do Sol, questões sobre o futuro eram respondidas através de pronunciamentos por vezes obscuros feitos por sacerdotisas: as pitonisas.

Templo de Atena Pronaia, construído na
área inferior do santuário de Apolo,
século IV a.C. Ilha de Delfos.

O culto a Apolo representava para os
gregos a construção dos valores da civilização. Os lemas “Nada em excesso”
e “Conhece-te a ti mesmo”, gravados
na entrada do templo, apontavam os
valores morais associados a esse deus.
Durante os meses do inverno, as estátuas de Apolo eram substituídas pelas
de Dioníso, que os gregos cultuavam
como deus do vinho, da festa, da alegria e da abundância.
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As cidades-Estado também podiam se associar para defenderem-se de outros povos, como
aconteceu nas guerras travadas contra os persas.
Os historiadores distinguem três grandes períodos na história da sociedade grega: o período
arcaico, o clássico e o helênico.

AFP/Other Images/Museu Nacional de
Arqueologia, Atenas, Grécia.

AFP/Other Images/Museu Nacional de Arqueologia, Atenas, Grécia.

O período da Grécia arcaica começa em finais
do século VIII a.C. Típica da arte deste período é
a decoração geométrica das cerâmicas, que nas
peças mais antigas consiste em padrões muito
simples, baseados na repetição de círculos concêntricos e outras formas básicas. Mais tarde os
padrões formaram frisos com linhas espiraladas
repetidas, que hoje são chamadas “gregas”.

Os vasos decorados podiam ter funções funerárias, cerimoniais ou de culto. Este vaso
monumental foi encontrado na tumba de uma mulher em Atenas. Acima e abaixo da
cena com figuras humanas, que provavelmente representam uma procissão ou um lamento em torno do corpo morto, o vaso é decorado com padrões geométricos repetidos, organizados em frisos.

A partir do século VII a.C., surgem as primeiras esculturas em
mármore representando o corpo humano em tamanho natural. Essas esculturas votivas podiam ser usadas como monumentos funerários, mas não representavam nem deuses nem o falecido. Eram
imagens idealizadas que evocavam valores como a virilidade, a fertilidade e a vitória.
votivas: feitas para cumprir um
voto ou uma promessa.

Leemage/Diomedia/Museu Nacional de Arqueologia, Atenas, Grécia.

Ânfora de Dipylon, urna funerária. Cerca de 750 a.C.-735 a.C. 155 cm de altura.
À direita, detalhe da ânfora.

O kouros de Volomandra, cerca de 530 a.C. Mármore, 194 cm. Museu Nacional de Arqueologia,
Atenas, Grécia.

As esculturas do período arcaico tinham escala humana e eram fortemente influenciadas
pela arte egípcia (Capítulo 3). As figuras masculinas, de jovens nus, com um dos pés impelindo ao movimento, são hoje denominadas kouros. As figuras femininas, mais estáticas, de
jovens vestidas, recebem o nome de korés.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E RELIGIÃO..

Photo Scala/Glow Images/Museu Nacional de Arqueologia,
Atenas, Grécia.

Os rituais religiosos
Os gregos realizavam diversos rituais em seus templos, geralmente acompanhados de cantos coletivos ou de recitações individuais. A oferenda mais
simples consistia em fazer uma libação: verter um
líquido sobre o chão. Os principais ritos eram a queima de oferendas, que podiam incluir frutas, cereais
e pão banhado em azeite de oliva ou animais, como
pombas, ovelhas e bois.
Segundo a mitologia, num tempo em que deuses e homens
viviam juntos festejando à mesma mesa e os homens desconheciam a velhice, a morte e o trabalho, coube ao titã Prometeu determinar o que seria próprio dos deuses e o que caberia
aos humanos. Prometeu abateu e retalhou um boi, dividindo
as carnes em duas porções: camuflados sob gordura apetitosa, foram oferecidos aos deuses os ossos descarnados; escondida sob um estômago de aspecto repulsivo, foram reservadas aos homens as carnes comestíveis. Zeus, o rei dos
deuses, fingiu não perceber a armadilha, para melhor tramar
sua vingança. Ao comerem a melhor parte, os homens foram
dominados pela fome que jamais seria saciada e os condenou
à fadiga, ao envelhecimento e à morte. Os deuses queimaram

Cena de sacrifício. Pintura em placa de madeira encontrada em Pitsa,
perto de Corinto. 530 a.C. Museu Nacional de Arqueologia, Atenas.

À frente da procissão, uma mulher traz oferendas. Logo atrás,
um menino leva uma ovelha para o sacrifício.
os ossos não comestíveis e contentaram-se com os aromas
da fumaça. Permaneceram imortais e não se contaminaram
com o que é perecível.
Esse mito esclarece que a finalidade da queima de alimentos
era nutrir os deuses. Uma família podia sacrificar um pequeno animal, mas em um festival em honra ao patrono de uma
cidade, dezenas de animais eram oferecidos. Em festivais,
uma procissão podia ser sucedida por um sacrifício.

A Grécia clássica
Chamamos de Grécia clássica o período que
abrange os séculos V a.C. e IV a.C., quando Atenas se colocou à frente de toda a Grécia, desenvolvendo a democracia e consolidando o poder
marítimo.
Gianni Dagli Orti/Corbis/Latinstock/Instituto Smithsonian,
Washington, DC, EUA.

Partenon

Erectéion

Atenas, conduzindo os exércitos gregos, venceu a guerra contra a Pérsia. A reconstrução do
centro cerimonial da cidade, a Acrópole, simbolizou o término do conflito e o início de uma nova
era de poder, prosperidade e apogeu intelectual
em Atenas.
Acrópole quer dizer cidade no alto,
ou cidade alta. No topo dos morros
eram construídos os templos, que
desta forma, ficavam mais próximos
do céu.

Templo de
Atena Nike

Propileu

Maquete esquemática da Acrópole, no período
clássico.

O projeto da Acrópole incluiu, entre outros, o templo consagrado a Atena Nike,
(em grego, ‘vitória’) e o Partenon, que
tornou-se símbolo da civilização clássica. Ocupando o ponto mais alto da Acrópole, o Partenon foi dedicado à protetora da cidade, Atena, deusa da sabedoria
e da guerra.
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nico, Londres, Inglaterra
.

A religião grega era cívica, isto é, os templos
tinham finalidade religiosa e política. Eram construídos para celebrar o orgulho da cidade e para
abrigar e honrar as esculturas de suas divindades
protetoras. Os santuários consistiam em um volume simétrico erguido sobre colunas de mármore, com um frontão triangular sobre o pórtico de
entrada. Havia um altar externo para sacrifícios
rituais, situado na frente do templo.

As comunidades despendiam grandes somas
para encomendar imagens dos deuses aos melhores
escultores da época. É o caso da estátua de Atena,
com 12 metros de altura, feita de marfim e ouro para
o Partenon, pelo escultor Fídias.
Essas obras, assim como a maior parte das
esculturas gregas, não se conservaram. Ao longo da Idade Média (Capítulo 11), as estátuas
de ouro e marfim desapareceram. Os bronzes
foram derretidos para a confecção de armas e
utensílios e os mármores foram usados como
pedras tumulares.

atinstock/Museu Britâ

Métopa do Partenon, 447 a.C.-432 a.C., mármore, altura 134 cm. Museu Britânico, Londres.

Werner Forman/Corbis/L

Métopas são placas de mármore com altos-relevos de cenas mitológicas, instaladas nas paredes externas dos templos. Esta peça do Partenon mostra uma
cena da Centauromaquia, a guerra mitológica contra os centauros, figuras meio
homem, meio cavalo, que representavam para os gregos o que não era civilizado,
o ilícito. Esta imagem pode se referir à lenda de uma batalha que teria ocorrido
nas comemorações do casamento de um rei lápita. Os centauros, incapazes de
controlar a embriaguez, passaram a molestar as mulheres e os jovens. A vitória
dos gregos sobre os centauros pode ser vista como um símbolo do triunfo da
ordem sobre o caos.
O Partenon. 447a.C.- 438 a.C. Foto de 2006.

O Partenon, o maior templo antigo da península grega, tem, através dos tempos, evocado a ideia de perfeição. As formas destas ruínas
de mármore tornaram-se um ícone da democracia. Por meio da excelência do material, da qualidade do trabalho e da racionalidade de
sua estrutura simples e elegante, o templo expressa a sabedoria da deusa Atena. Para os gregos antigos, o Partenon simbolizava força,
prosperidade e a vitória sobre os invasores.

Fergus McNeill/Alamy/Glow Images
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Reprodução/Museu Castelo de Boulogne-sur-Mer, França.

A cor tinha forte presença no mundo da Grécia clássica.
Tons vivos de vermelho e azul contrastavam com o mármore
branco dos templos. As estátuas dos deuses eram vestidas
com tecidos estampados. Os edifícios públicos tinham
grandes murais e a vida cotidiana era enriquecida com
imagens pintadas em madeira, argila e pedra dispostas por
toda parte. No entanto, essas peças frágeis se perderam e
hoje conhecemos apenas os vasos decorados, encontrados
em grande quantidade em toda a região.
Aos poucos, os padrões geométricos da decoração dos
vasos foram substituídos por cenas da vida cotidiana ou
passagens de textos literários do período arcaico.

Exekias. O suicídio de Ajax. Cerâmica, 530 a.C.
Chateau-Musée, Boulogne-sur-Mer, França.

Em meados do século VI a.C. os trabalhos
mais refinados de cerâmica eram feitos por
Exekias, que assinou muitos vasos como
ceramista e pintor. Nesta ânfora, ele representou o suicídio de Ajax, um episódio da guerra de Troia. Ajax era o melhor guerreiro depois de Aquiles.
Com a morte de Aquiles, entretanto, os gregos entregaram suas armas
a Ulisses. Humilhado, Ajax se matou. Exekias o representou preparando-se para a morte, no momento em que, deixando de lado o capacete e
as armas, fixa no chão a espada contra a qual se atirará.

The Art Archive/Other Images/
Museu Nacional, Roma, Itália.

O corpo e a beleza
Em pouco mais de cem anos, os escultores gregos superaram o
modelo estático egípcio. A escultura grega passou a ser uma representação bem mais próxima da “verdade”.
Na Grécia do século V a.C., “beleza” era sinônimo de “bem”.
Para o filósofo Platão, a beleza deveria exprimir a perfeição e a
verdade. Para Aristóteles, a beleza residia no equilíbrio e na ordem. Para expressá-la, os escultores esmeravam-se em representações da figura humana em bronze e em mármore, particularmente com modelos masculinos.

Discóbolo, de Míron. Cópia romana do original grego de 450 a.C. Museu Nacional, Roma.

Os vencedores das competições esportivas eram celebrados pelos poetas e suas
imagens eram eternizadas em extraordinárias esculturas, como este discóbolo (atirador de discos), originalmente feito em bronze pelo escultor Míron durante o período clássico.
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De Agostini/Getty Images/Museu Nacional de Arqueologia, Atenas, Grécia.

A nudez era considerada natural. Nos
jogos, os jovens atletas competiam nus e as
mulheres costumavam cobrir o corpo com
tecidos tão finos que às vezes eram transparentes. Os rapazes cultivavam o corpo, mantendo-se fortes e em boa condição física, de modo
a se tornarem eficientes soldados e notáveis atletas.
Praticar esportes era uma forma de honrar os deuses e de
manter-se preparado para guerra. O ritual dos jogos desenvolvia
nos jovens o espírito heroico.
Assim como os arquitetos definiram uma série de padrões para
o projeto de um templo, os escultores gregos do período clássico
pensaram num ideal de beleza humana. Estudando o corpo humano, combinaram os atributos que consideravam os mais desejáveis
em um modelo de perfeição física. O escultor grego Policleto desenvolveu um conjunto de regras para construir uma figura humana
ideal e as registrou num tratado intitulado Cânone (que em grego
significa ‘medida’ ou ‘regra’). Para demonstrar sua teoria, criou uma
escultura representando Aquiles em escala maior que a humana.
Nem o tratado nem a peça original sobreviveram, mas Policleto parece ter sugerido aos artistas que respeitassem quatro parâmetros
para uma bela escultura da figura humana: medidas proporcionais,
ritmo na postura e na composição, exatidão e verdade.

Hermes adolescente, bronze. Cerca de 340 a.C.-330 a.C. Museu
Nacional de Arqueologia, Atenas.

Observando a harmonia entre as partes do corpo humano
e dando grande atenção aos detalhes da relação entre os
músculos, a pele e os ossos, os artistas gregos deram
vida a suas esculturas.

A Grécia helênica
No século IV a.C., o rei Filipe II transformou a região da Macedônia, uma província ao norte da Grécia, no mais poderoso Estado
grego. Esse rei contratou o filósofo ateniense Aristóteles para ser
professor de seu filho Alexandre (353 a.C.-323 a.C.).
Com o assassinato de seu pai, Alexandre, então com menos de
20 anos, assumiu o poder sobre toda a Grécia. Usando seu talento
militar, invadiu a Pérsia, conquistou a Ásia Menor, o Egito, a Báctria (que corresponde aproximadamente ao atual Afeganistão) e
parte da Índia. Alexandre, o Grande, como ficou conhecido, pretendia transformar todo o mundo conhecido em um único império,
mas morreu em 323 a.C., com 30 anos.
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Em menos de uma década, Alexandre unificou as cidades-Estado gregas e difundiu a cultura
destas por um vasto território. Estabeleceu uma
série de novas cidades gregas nas terras conquistadas, como Alexandria, no Egito, que emergiu

AFP/Other Images/Museu de Arqueologia, Nápoles, Itália.

como um centro helenístico de educação, cultura e arte. Nos 300 anos seguintes, no entanto, os
territórios gregos foram aos poucos passando ao
domínio romano, e a Grécia tornou-se colônia do
novo império.

A batalha de Isso. Mosaico de um piso em Pompeia, Itália.
Século II. Museu de Arqueologia, Nápoles, Itália. (Detalhe.)

AFP/Other Images/Museu do Louvre, Paris. França.

Os romanos tinham grande admiração pelos murais
gregos e encomendaram cópias destes, na forma
de mosaicos, para decorar suas casas. Feitos com
fragmentos de mármore colorido, tais composições
eram resistentes à água e podiam ser instaladas
em pisos. Este mosaico representa Alexandre e seu
exército em uma batalha contra os persas.

Os artistas do período helenístico tinham uma visão notadamente diferente daquela de seus predecessores. A arte passou
cada vez menos a expressar o heroico, preferindo temas cotidianos. Os escultores deixaram de representar os deuses e os valores éticos e passaram a representar os mortais, substituindo a
serenidade das figuras divinas pela emoção e dramaticidade
dos seres terrenos.
Nike (Vitória) de Samotrácia. 190 a.C. Mármore, 2,44 m de altura. Museu do Louvre, Paris.

Esta escultura provavelmente fazia parte de um monumento em homenagem a uma batalha
naval erguido em 190 a.C., em uma colina da cidade de Samotrácia. O movimento do braço
alado da vitória sugere que ela acabava de pousar na proa do navio de pedra que formava a
base original da escultura. A figura, cuja cabeça, braços e armas não se conservaram, é um
exemplo do estilo dramático do período helenístico.
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A cultura grega foi assimilada pelos romanos
e pelas civilizações do Ocidente, de modo que podemos dizer que nossa cultura tem raízes na Grécia antiga. Uma das provas dessa conexão são as
inúmeras palavras de origem grega que usamos
em nosso cotidiano, muitas delas relacionadas
ao mundo da arte, da filosofia e da ciência.
Um exemplo é a palavra musa, que em português tem o significado de ‘aquela que inspira’. Às
nove filhas da deusa Mnemosine era atribuída a
capacidade de inspirar a criação artística e científica. Elas preservavam a cultura e o conhecimen-

to gregos e por isso eram também as protetoras
da educação. O templo das musas era chamado
Museu, palavra que ainda hoje usamos para nos
referirmos a edifícios e instituições que guardam
objetos de nosso passado cultural. Para guardar
e propagar o conhecimento, as musas utilizavam
a mousiké, palavra que designava uma manifestação que integrava o que hoje chamamos separadamente de música, dança e poesia. Através da
mousiké, as musas entretinham os deuses, sopravam inspiração nos ouvidos dos homens e memorizavam as histórias e a cultura da Grécia antiga.

O teatro grego
Segundo o pensador e escritor grego Plutarco (45?-120? d.C.),
durante os quatro meses de inverno Apolo se retirava de seu santuário em Delfos, e nesse período os gregos cultuavam Dioniso.
Nesses meses, um grupo de mulheres delirantes era visto realizando rituais de êxtase noturno: as bacantes. Elas vestiam peles
de animais sobre as roupas de linho e carregavam tochas e um
cajado ornamentado com folhas de parreira e cachos de uvas.
O culto a Dioniso, no entanto, tornou-se mais público em festivais que associavam a celebração do vinho à representação
dramática. Nesses festivais dionisíacos, que incluíam canto,
dança e declamação de poesias, eram abertas ânforas de vinho
preparado com as uvas da última colheita.
A partir do século VI a.C. o teatro deixou de ser um improviso
ritual e passou a ser um espetáculo que envolvia competição.
Os dramaturgos apresentavam com antecedência os roteiros
de suas peças, que podiam ser de dois tipos: tragédias e comédias. O festival durava de três a cinco dias e toda a população
comparecia às encenações. Os espetáculos eram antecedidos
por procissões trazendo a estátua do deus.
Javarman/Shutterstock/Glow Images

Um coro de narradores, através de representação, canções e
danças, relatava as histórias do personagem. Aos poucos os
personagens do coro passaram a recitar o texto na primeira
pessoa e transformaram-se em atores. O coro geralmente era
acompanhado pelo som da cítara e da flauta.
Embora vários poetas tenham participado das competições,
obras de apenas quatro dramaturgos chegaram na íntegra a
nossos dias: as de Sófocles, Eurípedes e Ésquilo, autores de
tragédias, e as de Aristófanes, autor de comédias.
As comédias geralmente situavam seus enredos no cotidiano,
abordando problemas da cidade por meio de críticas e conselhos explícitos. As tragédias focalizavam personagens épicos
da mitologia, como Édipo, Ajax e Helena de Troia. Embora centrados no passado mítico, os temas eram atualizados para serem vistos segundo a perspectiva do cidadão contemporâneo.
O enredo das tragédias era previamente conhecido do público:
um herói, por erro involuntário, era levado a uma situação
trágica que provocava compaixão e terror, sentimento que em
grego era chamado de pathos.
O teatro era considerado fundamental para a formação dos cidadãos, levando-os a refletir sobre as
crenças e o comportamento na vida social. Aristóteles atribuía à tragédia a capacidade de produzir
kátharsis (em português, catarse), palavra que significa ‘purificação’ – neste caso, através do contato
com situações dramáticas, de extrema intensidade.

Ruínas do teatro de Epidauro, construído por volta do
século IV a.C.

As apresentações aconteciam em teatros ao ar livre, como
este, que acomodava até 14 mil espectadores. No espaço
circular central ficavam o coro (numa área então chamada
orquestra) e um estrado mais alto para os atores (chamado palco). Essa disposição privilegiava tanto a visibilidade
quanto a acústica.
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Pesquisa mito e coro
Como vimos, o teatro ocupava lugar importante na vida das cidades gregas. Nas dionisíacas urbanas, grandes festivais cívicos
de teatro que duravam seis dias, cidadãos de toda parte afluíam para as festividades de Atenas.
Nos palcos, as tragédias e as comédias satíricas debatiam a formação do cidadão grego, atravessadas por ideais filosóficos,
políticos e religiosos. os temas das peças giravam em torno da mitologia que formava a identidade cultural da época. o mito
ocupava lugar primordial nesse teatro.

TEORIA – o significado do mito
Pesquise e leia o significado de Mitologia em uma publicação impressa (como dicionários, enciclopédias, etc) ou
fontes disponibilizadas na internet.
Leia o artigo da Revista Cult – O mito na tragédia grega. Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/
o-mito-na-tragedia-grega/>. Acesso em: 2 abr. 2012.
Pesquise na internet e assista ao programa Café Filosófico – Mito: O nada que é tudo.

TEORIA – o coro
Primeiro elemento a surgir nas tragédias gregas, o coro é uma personagem coletiva. Além de narrar e comentar a
história, o coro servia para representar determinada coletividade que participava da trama da tragédia. Pesquise
e assista a trechos de Oedipus Rex, dirigida pelo diretor e ator britânico Sir Tyrone Guthrie em 1957. Nele temos um
exemplo de uma encenação do teatro clássico grego. Repare nas máscaras, vestimentas, gestual e, em especial, no
papel do coro.

PRÁTICA – jogos de coralidade
Participe agora de alguns jogos teatrais propostos pelo professor e compreenda, na prática, alguns aspectos do
funcionamento do coro!

PARA ENCERRAR

O que faz com que um
acontecimento ou uma pessoa
torne-se um mito?

Reprodução/Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

Qual a sensação de agir em coro? Que dificuldades você encontrou?
Converse com os colegas e o professor sobre essas e outras questões.

Máscara de bronze representando Dioniso. 200 a.C.-100 d.C.,
Grécia. Museu Britânico, Londres.

Dioniso era cultuado sob a forma de uma máscara, que se
tornou um acessório emblemático do teatro grego. A máscara
representava a alteridade, ou seja, a capacidade do deus de
tomar posse do outro e nele atuar.
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Ação coro cênico
Vamos agora realizar um coro cênico partindo da frase sobre mito que cada um trouxe de casa. o que faremos é uma cena de teatro, ou seja, uma representação que precisa ser planejada e ensaiada antes de ser apresentada.

PARA AQUECER
Lembrem-se dos jogos de teatro e das cenas de coro vistas na internet – essas experiências lhes ajudarão na montagem que
vem pela frente. Sigam as orientações do professor, que a partir de agora assume a função de dirigi-los teatralmente.

PARA vAlER
Lembrem-se: uma boa cena é fruto de dedicação, energia e ensaio. Façam tudo de maneira ampla e expressiva – no teatro é
sempre melhor pecar pelo excesso que pela falta.
Boa cena e boa sorte!

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Hervé Lewandowski/Other Images/
Museu do Louvre, Paris, França.

capítulo 7
Erich Lessing /Album/Latinstock/Museu
Britânico, Londres, Inglaterra.

Retratos realistas
feitos em mármore:
austeridade.

Retrato de Agripa. Mármore, 25 a.C.-24 a.C.,
Museu do Louvre, Paris.

Combate entre gladiadores:
espetáculo para entreter o povo.

Escultura de terracota, I-II d.C. Museu Britânico, Londres.

século VIII a.C.-509 a.C. Domínio etrusco

509 a.C.-27 a.C. República
753 a.C. Fundação mítica de Roma
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Mimmo Jodice/Corbis/Latinstock/Casa dos Vettii, Pompeia, Itália.

Pintura na Casa dos Vettii, I d.C. Pompeia, Itália.

Hervé Lewandowski/Other Images/Museu do Louvre, Paris, França.

Cupido e outros temas da
mitologia pintados em paredes
nas casas dos patrícios.

O culto ao deus Mitra festejava o
solstício de inverno em 25 de dezembro.

Cenário histórico
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A península Itálica é rodeada pelo mar Mediterrâneo e limitada ao norte pelos Alpes. Um dos primeiros povos a ocupar este
território foram os etruscos. Eles já viviam no oeste da penínsuRelevo de Mitra. Séculos II-III, Museu do Louvre, Paris.
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Adaptado de: DUBY, Georges. Grand Atlas Historique. Paris: Larousse, 2004.

380 d.C. Oficialização do cristianismo
27 a.C.-235 d.C. Império

476 d.C. Desagregação do Império Romano
do Ocidente
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Os etruscos viviam numa região fértil onde hoje é a Toscana.
Eram agricultores, navegadores e produziam sofisticados objetos
de metal. Mantinham relações comerciais com as cidades gregas e
com os fenícios.
Os etruscos aproveitaram a prosperidade de sua sociedade
para financiar um estilo de vida no qual as artes floresceram.
O auge de seu poder se deu por
volta do século VI a.C., quando expandiram seus domínios rumo ao
norte e ao sul.
Ao sul da península, grupos que
falavam a língua latina estavam
assentados em vilarejos próximos
ao rio Tibre. Uma destas vilas deu
origem à cidade de Roma. Os romanos venceram os etruscos e
fundaram a República de Roma.

The Art Archive/AFP/Other Images

O surgimento de Roma

Músicos e dançarinos, painel do Túmulo das Leoas,
480 a.C.-470 a.C., Tarquinia.

Muito do que se conhece das pinturas etruscas
proveio de tumbas. Esta pintura mural captura
dançarinos em pleno movimento. Há necrópoles etruscas em Cerveteri e Tarquinia.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E LITERATURA..

Origens míticas

Javarman/Shutterstock/Glow Images/
Museus Capitolinos, Roma, Itália.

Os romanos atribuíam origens heroicas a seus ancestrais. Segundo uma lenda relatada pelo poeta Virgílio (70 a.C.-19 a.C.)
no texto épico intitulado Eneida, os romanos eram descendentes de Eneias, um troiano, filho mortal da deusa Vênus
(a equivalente romana de Afrodite, deusa grega do

amor). Eneias teria escapado do incêndio de Troia e acampado
nas margens do Tibre, onde teria fundado a cidade de Roma.
Outra lenda conta que os irmãos gêmeos Rômulo e Remo, filhos
de uma sacerdotisa que havia sido raptada por Marte, deus da
guerra, foram abandonados num cesto no rio Tibre. Amamentados por uma loba, foram encontrados e criados por um pastor.
Rômulo e Remo cresceram fortes e saudáveis e se tornaram
guerreiros destemidos, que teriam fundado a cidade de Roma
em 753 a.C.

A loba de Roma, bronze, 500 a.C., Museus Capitolinos, Roma, Itália.

O conjunto de esculturas que representa esta passagem mítica traduz a
complexidade da história da arte italiana: a loba é uma escultura de
bronze feita pelos etruscos em aproximadamente 500 a.C. e as duas
crianças foram acrescentadas séculos depois, na época da Renascença, quando a escultura original foi encontrada. Esta obra tornou-se
símbolo da cidade de Roma.
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Da República ao Império
À medida que Roma crescia com as novas
conquistas territoriais, o poder foi passando para
as mãos dos generais (comandantes dos exércitos). A ascensão do general Júlio César ao poder,
em 49 a.C., permitiu que seu sobrinho adotivo recebesse o título de Augusto, termo que significa
‘supremo’. O reinado de Augusto marcou o final
da República e o início do Império, com a centralização do poder em uma única figura dominando toda a região mediterrânea.

Photo Scala/Glow Images/Museus
do Vaticano, Roma, Itália.

Durante o século V a.C., Roma incorporou
outros territórios, unificando a península Itálica.
Em seguida, os romanos venceram Cartago, cidade fenícia situada na costa norte da África e, em
meados do século II a.C., conquistaram também
a Macedônia e a Grécia.
A República romana era governada pelo rei e
por um Senado formado por líderes da comunidade.
A sociedade romana era dividida em dois grupos:
a rica e poderosa classe dos patrícios e os pobres,
chamados de plebeus. Havia também escravos, que
eram estrangeiros capturados entre os povos conquistados. Na época da República, cerca de um milhão de pessoas viviam na cidade de Roma.
Admiradores da cultura grega, os romanos adotavam modelos gregos para seus templos, traziam
esculturas da Grécia para adornar espaços públicos e privados e contratavam artistas gregos para
trabalhar em Roma. Quando invadiam e saqueavam cidades gregas, transportavam as esculturas
e outros tesouros a Roma. Esses objetos eram expostos em praça pública, e depois eram transferidos, geralmente, para algum templo construído
por um general triunfante. Enquanto para os gregos as esculturas eram objetos de culto, para os
romanos tinham valor decorativo e cívico.
No final do período republicano, após mais de
um século de saques, o suprimento de esculturas
gregas começou a diminuir. Os romanos, então,
cada vez mais ávidos por esses objetos, passaram a
encomendar cópias para decorar suas casas. Com o
crescimento dessa demanda, surgiu uma verdadeira
indústria de cópias. A livre apropriação dos estilos
gregos e o interesse em representar os tipos comuns
da vida cotidiana deram origem à escultura romana.

Augusto de Prima Porta. 14-29 d.C., mármore. Talvez cópia de um original em
bronze. Museus do Vaticano, Roma, Itália.

Esta escultura em tamanho real mostra o primeiro imperador, Augusto.
A obra é um exemplo do uso do retrato imperial como propaganda do
poder: foram encontradas até hoje 148 réplicas desta escultura. Embora
Augusto tivesse mais de 70 anos ao morrer, foi sempre lembrado por esta
imagem, que o retrata jovem e vigoroso. O gesto do braço direito estendido
representa uma saudação real que simboliza o ato de discursar dos
grandes oradores. Cupido aparece ao lado direito do imperador para
reforçar a ideia de origem divina da família imperial romana.

| CApítulo 7 | RoMA | 89

Arte_vu_PNLD2015_U1C7_086a097.indd 89

6/17/13 10:19 AM

Construindo um império
Para conquistar e manter um vasto império foram necessários
governos autoritários e grande planejamento. Os imperadores romanos apoiaram seu sistema administrativo em sofisticadas técnicas construtivas de engenharia, empreendendo um programa
de construção numa escala sem precedentes. Foram edificados
estabelecimentos oficiais (como os fóruns), espaços recreativos
(como os estádios e teatros), banhos públicos, aquedutos, pontes
e uma eficiente rede de estradas que conectava Roma aos lugares
mais remotos do império.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E TECNOLOGIA..
Embora o arco de pedra já tivesse sido usado pelos mesopotâmicos e
egípcios, foram os romanos que, tendo aprendido a técnica com os etruscos, exploraram ao máximo as possibilidades construtivas e estéticas
desse elemento.

Filip Fuxa/Shutterstock/Glow Images

Os arcos permitem criar espaços internos amplos sem o uso de tantas colunas, como ocorria nos templos gregos. Também facilita a construção de
estruturas mais altas e mais leves que as paredes maciças.
Os romanos desenvolveram também um tipo de argamassa com propriedades de concreto. Combinando a tecnologia do arco e dessa argamassa,
conseguiram construir cúpulas que cobriam de forma
grandiosa seus espaços internos.

Douglas Galindo/Arquivo da editora

O arco

A construção de um arco.

O arco é construído empilhando-se pedras trapezoidais que se apoiam sobre duas colunas e que, ao
se encontrarem no ponto médio, são travados por
uma última peça chamada cunha. É essa peça que
garante a grande estabilidade do conjunto.

Pont du Gard. A ponte do rio Gard é parte de um aqueduto romano construído no final do século I, em Nîmes, França.

Um exemplo do uso estrutural do arco está neste aqueduto construído pelos romanos. As arcadas, que se elevam a 49 metros
acima do rio, serviam para trazer água fresca de uma região mais alta até a cidade de Nemausus (Nîmes).
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Andrea Jemolo/Leemage/Museu da Civilização Romana, Roma, Itália.

Durante seu longo reinado, Augusto ergueu o
primeiro fórum imperial, uma construção monumental que reunia um espaço público destinado
à exaltação do imperador e um conjunto comercial. O fórum tornou-se o centro da vida cívica
nas cidades romanas. O projeto foi o início de
um trabalho contínuo, realizado por cada um
dos imperadores subsequentes, com o objetivo

de transformar a capital, Roma, num refinado
complexo urbanístico e arquitetônico.
Os imperadores comemoravam suas conquistas em desfiles e encomendavam estruturas de
pedra monumentais para serem instaladas em
Roma e nas praças das cidades do império. Os
monumentos romanos traziam inscrições de nomes, datas e outras informações sobre as conquistas, em letras talhadas na pedra
com precisão. Proporção, forma harmoniosa e espaçamento perfeito fazem
com que esse tipo de letra, chamada
romana, seja ainda hoje utilizada.

Maquete de Roma Antiga. Museu da Civilização Romana,
Roma.

Pierdelune/Shutterstock/Glow Images

No auge de seu poder, Roma era uma joia do mundo.
As sucessivas gerações continuaram promovendo o
embelezamento da cidade, porém muitas vezes derrubavam o que já havia sido construído.

Arco de Tito, Roma, 79-81 d.C.
Foto de 2009.

Entre os monumentos comemorativos romanos estavam os arcos
triunfais de pedra. Destacavam-se
na paisagem e marcavam a passagem dos desfiles que celebravam
as vitórias do exército. O arco de
Tito foi encomendado pelo imperador Domiciano para comemorar
a conquista de Jerusalém por seu
irmão Tito, ocorrida no ano 70.
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188 m de largura no eixo maior de sua planta elíptica. Em seu interior, um tablado de madeira instalado na arena cobria um sistema de passagens.
Leoks/Shutterstock/Glow Images

Caminoel/Shutterstock/Glow Images

O monumento que se tornaria o símbolo mais
famoso da cidade é o Anfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu. Essa era a maior de todas
as arenas de Roma, com quase 50 m de altura e

O Coliseu, 72-80, Roma. Na foto maior, o interior do Coliseu; no detalhe, a parte externa.

Coluna de Trajano, Roma, 113-116, mármore, 30 m de altura mais
8 m de base. (Detalhe.)

Jule Berlin/Shutterstock/Glow Images

Este anfiteatro foi inaugurado no ano 80 com uma série de cerimônias e espetáculos que duravam 100 dias. Enquanto os gregos
aproveitavam o relevo natural para assentar a arquibancada de seus anfiteatros, os romanos preferiram elevar a plateia deste edifício erguendo quatro fileiras de arcadas ao redor da arena. O Coliseu podia abrigar cerca de 50 mil pessoas, que se acomodavam de
acordo com sua posição social. Os espectadores podiam assistir a combates entre gladiadores ou à caça de animais ferozes e outros
espetáculos que, nos dias de hoje, seriam considerados extremamente cruéis.

Outro tipo de escultura monumental era a coluna da vitória.
A foto mostra um detalhe da coluna erguida pelo imperador
Trajano para celebrar a vitória contra a Dácia. Um relevo em
espiral narra visualmente as batalhas travadas pelo exército romano. Para essa grandiosa narrativa foram esculpidas
mais de 2 500 figuras, além de elementos que descrevem a
paisagem e a arquitetura.
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Sylvain Sonnet/Corbis/Latinstock

Outra construção extraordinária da Roma antiga é o Panteão, um templo dedicado a todos os deuses do Olimpo. Para
cobrir a edificação, foi utilizada
uma enorme cúpula que não teve equivalentes na arquitetura
do Ocidente até o século XIX.

Interior do Panteão, 118-125, Roma.
Foto de 2010.

Por trás da fachada tradicional de um templo grego, o Panteão foi construído em
planta circular, sobre a qual se apoia uma
cúpula hemisférica com um óculo (abertura no topo) que permite a entrada de luz.
O diâmetro da sala é idêntico à altura do
edifício, criando um espaço interno que
acomodaria uma esfera perfeita. O templo
foi preservado até nossos dias graças ao
uso contínuo de seu espaço, inclusive como
templo cristão.
Photo Scala/Glow Images/Museus do Vaticano, Itália.

Mosaicos e pinturas
Na era imperial, membros da próspera classe média romana viviam em casas confortáveis. Alguns ricos
patrícios, no entanto, moravam em casas luxuosas,
chamadas vilas. Estas consistiam em cômodos distribuídos ao redor de um átrio a céu aberto, onde a água
da chuva era coletada em uma pequena piscina. Esse
arranjo proporcionava um espaço central de convívio
e áreas de privacidade. As vilas situadas fora da cidade
podiam ter vastos jardins, adornados com lagos e conjuntos esculturais.
As casas eram externamente revestidas de mármore
branco. O interior podia ser coberto de pinturas murais
e os pisos decorados com mosaicos.

Herakleitos. O chão não varrido. Mosaico, século II a.C.
Museus do Vaticano, Roma. (Detalhe.)

Este mosaico é cópia de uma famosa pintura grega. Os
restos de um banquete são aqui representados com
uma apurada técnica ilusionista, que dá volume a cada
elemento graças às sombras que estes projetam.
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próspera que foi soterrada pela erupção do Vesúvio no ano 79. Nas moradias, as pinturas mostram
o interesse dos artistas pelo efeito de profundidade. Usando recursos simples de perspectiva, eles
representavam espaços emoldurados por delicados detalhes arquitetônicos e florais.
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Edifícios públicos e templos eram ornados
com afrescos de cenas históricas de batalhas,
mas no interior das casas preferiam-se temas
gregos, paisagens idealizadas e temas marítimos.
Muitas das pinturas que sobreviveram estão
no sítio arqueológico de Pompeia, uma cidade

A.
EU

Parede da casa de Lucrécio Fronto. Metade do século I. Pompeia, Itália.

As paredes dessa residência exibem uma série de painéis predominantemente em tons
de preto e vermelho. Neles o artista criou ambientes que funcionam como pequenos
cenários, devido à ilusão de profundidade.

As religiões e a divisão
do império
Com a rápida assimilação da cultura grega, muitos deuses
romanos foram associados aos deuses gregos. Júpiter, que provavelmente já era cultuado como deus do Sol pelos latinos que
habitavam a região, foi identificado com o deus grego Zeus, recebendo o atributo de rei do universo.
A religião oficial romana, no entanto, era orientada ao Estado,
incentivando o cidadão ao patriotismo e não à devoção espiritual.
Com o avanço do império sobre os territórios do Oriente, muitos
outros cultos e deuses foram assimilados.

Retrato de um adolescente. 10-150, Egito.
38 cm de altura. Museu Metropolitano de
Arte, Nova York.

Os retratos mortuários eram comuns
entre os romanos. Entretanto, os mais
fascinantes foram encontrados em
múmias no Egito, em Faiyum. Esse tipo
de retrato, inteiramente distinto da
pintura tradicional egípcia, tem origem na Grécia clássica e surgiu no Egito, no período ptolomaico, quando o
império foi dominado pelos gregos e
depois pelos romanos. Muitos dos retratos mortuários encontrados em
Faiyum foram feitos com a técnica de
encáustica, na qual se misturam pigmentos com cera de abelha derretida.
Esse material de grande plasticidade
permitia produzir imagens que se parecem com pinturas a óleo, que só surgiriam séculos depois. Observe o brilho
nos olhos e na pele, obtido com delicadas pinceladas de tinta branca.
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The Bridgeman Art Library/Keystone/
Museu Nacional de Arqueologia, Nápoles, Itália.
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Esta escultura é uma cópia romana de um
original bem mais antigo trazido do Oriente. O centro do culto a esta deusa com múltiplos seios era a Ásia Menor, e seu templo
mais famoso ficava em Éfeso (na atual
Turquia), uma cidade que se tornou
um importante posto do Império Romano no mar Egeu oriental.
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Ártemis. Bronze e alabastro. 200 d.C. Museu
Nacional de Arqueologia, Nápoles, Itália.

No entanto, apesar das perseguições, a presença
do cristianismo no Império Romano só cresceu
a partir de então. Quando o império entrou em
crise, religiões como o mitraísmo e o cristianismo foram aos poucos conquistando a população.
Elas ofereciam esperança de imortalidade, algo
que podia mudar a sociedade escravista e materialista dos romanos.
No início do século IV, o cristianismo deixou
de ser perseguido e em 380 foi assumido como
religião oficial pelo imperador Teodósio I.
Com o triunfo do cristianismo, antigas certezas
culturais se dissiparam e uma nova Era começava a se desenhar. O imenso Império Romano acabaria sendo dividido em duas partes: Ocidental e
Oriental. A desagregação do Império romano do
Ocidente é tradicionalmente datada em 476, quando o último imperador foi forçado a abdicar.

o

Algumas divindades femininas ganharam força na cultura romana. Do Egito veio o culto a Ísis
e, trazida da Ásia Menor, a deusa Cibele ficou conhecida em Roma como Magna Mater (Grande
Mãe). O culto a essas deusas estava relacionado
ao amor, à bondade e à fertilidade feminina.
Outra religião que adquiriu grande importância
em Roma foi o mitraísmo, um culto masculino, de
cujas celebrações só os homens podiam participar.
O foco dessa crença era o deus persa Mitra. Seus
devotos, muitos deles membros
do exército, pregavam igualdade
entre os homens e festejavam
o solstício de inverno no dia
25 de dezembro.
Especial cuidado era tomado para evitar revoltas
populares numa região distante ocupada pelos romanos: a Palestina. Assim,
o Estado romano acreditou que, ao crucificar
Jesus, estaria contendo
o crescimento de mais
uma seita religiosa que
podia se transformar em uma
força política nessa região.

Cristo. Pintura parietal, século IV. Cubículo dos Leões, catacumba
em Commodilla, nas cercanias de Roma.

Cristãos, judeus e outros grupos religiosos enterravam
seus mortos em catacumbas no subsolo de Roma. Esta imagem de Cristo envolta por um halo de luz transformou-se
em um símbolo da fé cristã que perdura até os dias de hoje.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E RELIGIÃO..

Judaísmo
O judaísmo é a mais antiga das crenças monoteístas, isto é,
que admitem um único Deus. Os judeus traçam sua origem a
partir dos povos semitas chamados hebreus, que viviam na
terra de Canaã, conhecida pelo nome romano de Palestina, localizada nas margens do Mediterrâneo oriental.
Segundo a crença, Deus, o criador, elegeu os hebreus para re-

ceberem a revelação através da Torá, o Livro dos Mandamentos. De acordo com o Êxodo (o segundo livro da Torá), o profeta
Moisés dirigiu os hebreus, que estavam escravizados no Egito,
para Canaã, a Terra Prometida. Num ponto crucial da jornada,
Moisés subiu ao monte Sinai, onde recebeu as tábuas em que
os mandamentos estavam gravados.

| CApítulo 7 | RoMA | 95

Arte_vu_PNLD2015_U1C7_086a097.indd 95

6/17/13 10:19 AM

Pesquisa questões urbanas
os romanos foram grandes arquitetos e urbanistas. Eles se debruçaram sobre problemas como abastecimento de água, criação
de espaços públicos e de lazer. Depois deles, muitos artistas e arquitetos em todo o mundo se dedicaram a pensar a cidade,
apontando problemas e propondo soluções. A cidade tem sido tema para diversos artistas contemporâneos, que utilizando
desenhos e maquetes refletem sobre as questões urbanas.

GLOBAL
Visite o site de Inhotim em Minas Gerais, para conhecer a obra do artista cubano Carlos Garaicoa (1967), Ahora
juguemos a desaparecer (II), uma reflexão sobre a cidade:
<www.inhotim.org.br/index.php/arte/obra/view/392>.
Neste site você vai conhecer os projetos para cidades futuristas do grupo Archigram, que trabalhou na Inglaterra, nos
anos de 1960: <www.archigram.net/>.
Pesquise na internet e assista ao vídeo RMB City, uma cidade planejada pelo do artista chinês Cao Fei (1978), que
tem o avatar China Tracy. O modelo é a caricatura de uma cidade futurista e virtual.
(Acessos em: abr. 2013.)

BRASIL
Veja na página 10, do catálogo da 27a Bienal Internacional de São Paulo, a obra Doçura, do artista Meschac Gaba
(1961), que nasceu em Benin, na África, e vive na Holanda. Inspirado na relação da cidade de Recife com os
holandeses, ele construiu uma cidade de açúcar. O artista propõe mais afeto para as cidades.
Disponível em: <www.bienal.org.br/FBSP/pt/AHWS/Publicacoes/Paginas/27%C2%AA-Bienal-de-S%C3%A3o-PauloCat%C3%A1logo-Parte-2-2006-.aspx>.
Conheça o Projeto Morrinho desenvolvido numa comunidade na zona sul do Rio de Janeiro, em que jovens e crianças
construíram a maquete de uma cidade e, a partir desta brincadeira, fizeram uma pequena revolução.
Disponível em: <www.morrinho.com/Morrinho/Projeto-Morrinho-Uma-Pequena-Revolucao.html>.
Conheça a série Meu fim do mundo, histórias em quadrinhos do artista paulista Danilo Zamboni (1988), em que
a cidade é um personagem fundamental. Disponível em: <www.daniloz.com/site/meu-fim-de-mundo/>.
(Acessos em: abr. 2013.)

LOCAL
Como é a cidade onde você vive? Ela já foi representada por algum artista no passado? Ela foi planejada?
Sofreu grandes intervenções urbanas? Com a ajuda do professor, pesquise imagens, mapas e outras
representações da cidade.

PARA ENCERRAR
pense e discuta com seus colegas as questões urbanas na sua vizinhança.

O que poderia mudar para melhor na
cidade onde você vive?
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Ação maquete da cidade
Você pode ver como artistas contemporâneos usaram variadas formas de representação para refletir sobre a cidade. Agora,
vamos construir um modelo urbano coletivo.

MATERIAL
Cada um deve trazer sucata variada. Caixas de fósforos vazias, caixas pequenas de todo tipo, latas, embalagens plásticas,
brinquedos. Caixas grandes de papelão desmontadas.
Para toda a turma: Uma mesa ou prancha de madeira para servir de base. Um rolo de fita adesiva larga transparente ou de
cores a serem combinadas e uma tesoura grande para cada 4 alunos.

PARA PREPARAR
Reúnam toda a sucata no centro da sala. Manipulem os objetos, reúnam alguns deles, pensem na escala da cidade. Pensem
como estes volumes devem se organizar; nos espaços vazios entre eles, nas passagens, nas mudanças de nível. Vejam se
vocês vão precisar de mais material. Imaginem onde ficam as residências, as fábricas, os centros comerciais, as praças e os
espaços de lazer. Por onde as pessoas circulam? Por onde bicicletas circulam? Experimentem várias possibilidades.

PARA VALER
Usando a fita adesiva vocês podem agrupar os objetos para criar volumes maiores. Usando a tesoura podem abrir as caixas
criando espaços de conexão entre os volumes. Usem papelão para construir rampas, coberturas e passagens entre os
volumes. Fixem os volumes na base usando também as fitas adesivas.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Reprodução/Museu Metropolitano de Arte, Nova York, EUA.

capítulo 8
Erich Lessing/Album Art/Latinstock/
Museu do Louvre,Paris,França.

A palavra de Deus
escrita em ouro no
Alcorão azul.

Página do Alcorão azul, cultura islâmica, norte da África, séculos IX-X.
Museu Metropolitano de Arte, Nova York, EUA.

Figuras de terracota com
formas geometrizadas, portando
joias e penteados elaborados.

Escultura de terracota, cultura Nok, Nigéria,
450 a.C. Museu do Louvre, Paris, França.

século VII Expansão do islaminismo no norte da África
500 a.C.-200 d.C. Cultura Nok

800-1 000 Ife, período pavimentado
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The Bridgeman Art Library/Keystone/
Museu de Arte de Cleveland, Ohio, EUA.

O mascarado manifesta
uma entidade do mundo
espiritual.

Máscara feminina decorada com
chifres de antílope, cultura Baulê,
Gana, século XIX. Museu de Arte
de Cleveland, Ohio, EUA.

Mulher fulani
em Jené, Mali, 1970.

Michel Renaudeau/Easypix

Cenário histórico
A África é um continente composto por muitos povos e culturas
diferentes. Foi em algum lugar ao sul do Saara que o Homo sapiens
surgiu há aproximadamente 120 mil anos. A borda norte do continente africano sempre esteve em contato com povos que se desenvolveram em torno do Mediterrâneo. No nordeste da África floresceu a
civilização egípcia. No entanto, os povos que viviam ao sul do Saara
mantiveram-se mais isolados, em uma vasta extensão de terra em
que surgiram diferentes culturas e comunidades organizadas em
diversos níveis de complexidade. Com a expansão do Império Árabe, por volta do século VII, as rotas de comércio que ligavam o Mediterrâneo às terras situadas ao sul e a oeste do Saara se consolidaram. Nessa região, chamada Sahel, assim como na região costeira
do golfo do Benin, surgiram cidades e reinos que deram origem a
diferentes culturas, entre elas a cultura ioruba.

Joias e adornos corporais
expressam identidade social
entre os povos nômades.

século XII-XIV
séculos XI-XIV

Reino ioruba

Reino de Benin
século XIII-XIV

Reino de Mali
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As primeiras civilizações
na África subsaariana
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A agricultura surgiu na África, ao sul do deserto do
Saara, entre 4000 a.C. e 2000 a.C., e foi levada para o
sul do continente pela migração dos povos bantos,
ocorrida a partir de 1500 a.C. Além de dominarem
a agricultura, esses povos sabiam fazer instrumentos de ferro. Em 2500 anos eles modificaram inteiramente a África subsaariana, misturando-se
com povos antigos ou expulsando as populações locais para outras terras.
Apesar de poucos vestígios, sabemos que
algumas civilizações subsaarianas produziram
vasta cultura material a partir de 1000 a.C.
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Escultura de pedra, Chade, 4000 a.C.-1000 a.C.
Museu do Quai Branly, Paris.

Os objetos mais antigos e instigantes foram encontrados em
sítios arqueológicos escavados nas proximidades do rio Níger.
Vasos e esculturas feitos de cerâmica, bronze, cobre e outras
ligas metálicas foram produzidos por culturas distintas durante um longo período. Entre os povos que construíram templos
e cidades a partir do século X, estão os iorubas, que viviam no
reino de Oió; os edos, do reino de Benin; e os povos de língua
mande, que fundaram o Império Mali no noroeste da África. Grande parte da população que foi trazida escravizada para o Brasil a
partir do século XVII veio destas regiões.

A cultura Nok
A cultura Nok ficou conhecida depois
da descoberta, no final da década de 1920,
de esculturas de terracota (barro queimado
em fornos ou fogueiras), nas proximidades
das cidades de Nok e Taruga, na atual Nigéria. Embora tenham sido descobertas peças
muito antigas, a maioria foi produzida entre
500 a.C. e 200 d.C.

Photo Scala/Glow Images/Museu Nacional, Lagos, Nigéria.

Esta pedra encontrada no Chade, região central
da África, foi esculpida com desenhos em baixo-relevo há mais de três mil anos.

Cabeça, 500 a.C., cultura Nok.
Terracota, 33,8 cm. Museu
Nacional, Lagos, Nigéria.

Esta cabeça é provavelmente parte de uma figura
de 1,2 metros de altura. Note
os furos nos olhos, nariz e boca, que nas esculturas Nok podem ter um
propósito prático: dar vazão ao ar quente que se forma dentro da peça
durante a queima, evitando sua quebra.
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As esculturas de animais e seres humanos apresentam formas
simplificadas, geometrizadas. As cabeças humanas de terracota são
ovoides, cilíndricas, esféricas e mesmo cônicas. As formas são tão
precisas que não parecem ter sido modeladas com argila, mas sim
esculpidas em materiais duros como pedra.

A cultura ioruba
Embora sejam distintas, as culturas ioruba e fon relacionaram-se durante séculos, tanto no comércio quanto nas guerras. Fons e
iorubas utilizavam o mesmo sistema de comunicação com o mundo
dos espíritos ancestrais, partilhando até hoje grande parte das divindades cultuadas.
Na mitologia ioruba, a cidade de Ile-ifé é considerada o umbigo
do mundo, o lugar da criação do homem e do início da tradição monárquica. Ododuá, um dos dois deuses criadores da terra e da humanidade, tornou-se o primeiro oni (rei) de Ile-ifé, de quem descendem
todos os outros reis iorubas.
Os iorubas que vivem hoje na Nigéria e no Benin são os povos
com maior tradição urbana em toda a África. Por volta de 1100, a
cidade de Ile-ifé, que ficava entre a floresta e a bacia do rio Níger,
já era uma metrópole, com grande influência sobre outras cidades-Estado da região.

A religião ioruba
Os iorubas veneram grande número de deuses, chamados orixás. Dois orixás são
considerados primordiais, ou seja, criados no começo dos tempos pelos grandes deuses, Olorun e Olocun, o deus supremo e o deus das águas. Estes criaram Obatalá
e Ododuá, que receberam de Olorun a missão de criar o mundo e a humanidade.
Obatalá é líder de 400 deuses masculinos e Ododuá rege 400 deusas femininas e
mais os deuses gerados por estas. Os orixás guiam a consciência dos vivos e protegem a comunidade.

Jean-Gilles Berizzi/Other Images/
Museu do Quai Branly, Paris, França.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E RELIGIÃO..

Entre os orixás mais conhecidos está Exu, deus da comunicação e das trocas, que
serve de mediador entre Olorun e os seres humanos.
O conceito de orixá apresenta certa flexibilidade, pois permite que se acrescentem
novas entidades divinizadas, mesmo que venham a ser cultuadas apenas por um
pequeno grupo social. Os heróis e até mesmo forças naturais, como rios e trovões,
podem também ser vistos como orixás.
Na cultura ioruba, alguns sábios mais velhos, os babalaôs, interpretam um oráculo
chamado Ifá. Trata-se de um sistema de
conhecimento dos caminhos possíveis
da vida material e espiritual, cuja leitura é
frequentemente feita por meio de búzios
(pequenas conchas de caramujo).

Sabre ritual de Ogum. Cultura ioruba,
Nigéria. Latão e ferro.
Museu do Quai Branly, Paris.

Ogum é o deus do ferro, dos escultores e da guerra, fundador da civilização e construtor de cidades.
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Lorenzo Dow Turner/Acervo Pessoal

Devido às guerras com outras cidades-Estado
iorubas, Ile-ifé foi no século XIII fortificada com
um fosso e duas muralhas de barro concêntricas.
Na cidade de Ile-ifé, o palácio ficava no centro e
em seu entorno havia santuários. As principais
construções estavam dispostas em terraços cobertos de palha que circundavam um grande pátio.
Os pátios pavimentados, decorados com mosaicos
de cerâmica, cobriam mais de 3 quilômetros quadrados. Esses pátios deram nome à cidade, pois
Ile-ifé significa ‘lugar pavimentado’.

Monolito conhecido como Opa Oranmiyan, em Ile-ifé, Nigéria. Cultura
ioruba, período arcaico, antes de 800 d.C. Granito e ferro. Foto de 1951.

Entre os objetos mais antigos encontrados no sítio arqueológico de Ile-ifé estão monolitos de pedra, alguns com mais de
5 metros de altura. Hoje são associados ao orixá Ogum, mas
podem ter sido construídos para comemorar vitórias bélicas.

Em alguns pátios de Ile-ifé foram encontrados vasos cerâmicos
com tampas em forma de cabeças de animais coroados (carneiros,
leopardos, hipopótamos) – provavelmente uma forma de representar os deuses ou o oni, venerado como deus-rei.
O traço mais interessante da antiga arte ioruba, no entanto,
está na tradição naturalista de representação da figura humana. Cabeças de terracota e de diversos tipos de metal, feitas a
partir de 1050 e encontradas no sítio arqueológico de Ile-ifé, retratam reis e seus familiares e podem ter servido
ao culto de ancestrais.
Esse estilo naturalista se desenvolveu primeiro em figuras de argila; mais tarde foi empregado em esculturas
de metal fundido.

Photo Scala/Glow Images/
Museu Nacional de Ife, Nigéria.

Cabeça coroada de uma rainha ioruba. Ile-ifé, séculos XII-XV. Terracota.
Museu Nacional, Ile-ifé, Nigéria.

Esta escultura representa a forma humana com grande naturalismo, evidenciando a carne, a pele e a expressão de uma rainha com sua coroa de cinco
fileiras de pedras. A figura pode representar Oluwo, mulher oni que, segundo a
tradição, saiu um dia na chuva e teve seus trajes reais respingados de barro. Em
fúria, ordenou que os lugares públicos mais importantes e os santuários fossem
pavimentados com fragmentos de cerâmica.
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A técnica da cera perdida
Cera perdida é o nome de uma técnica para fazer objetos e
esculturas extremamente detalhados com metal fundido,
principalmente bronze, mas também cobre, latão e zinco. O
método pode ter sido inicialmente empregado no Egito e já
era usado na China no final da dinastia Zhou (Capítulo 5). Na
região do rio Níger, produziram-se peças com esse processo
a partir do século X.
Inicialmente, modela-se uma figura em argila, sobre a qual é
aplicada uma camada de cera na espessura desejada para a
escultura final. Na cera o artista escava os detalhes mais deli1

cados e recobre-a com uma grossa camada de argila. Quando essa camada está seca, o conjunto é aquecido e a cera
derrete, podendo ser drenada por um orifício. Obtém-se
assim um molde oco entre duas camadas de argila, dentro
do qual é então cuidadosamente derramado o metal fundido, de modo que preencha exatamente o espaço antes
ocupado pela cera. Quando a peça está completamente
resfriada, quebram-se a casca externa e o molde interno
de argila, que são retirados, sobrando apenas a camada
de metal.

2

camada
de argila

3

4

cera

ferramentas

hastes de cera
(drenos) e
copo de cera

núcleo de argila

metal
fundido

6

drenagem
da cera

Andrea Jemolo/Photo Scala/Glow Images/
Museu Nacional de Ife, Nigéria.

Ilustrações: Douglas Galindo/Arquivo da editora

5

peça metálica
pronta

Figura de um oni, séculos XV-XVI. Latão e chumbo. Museu Nacional, Ile-ifé, Nigéria. (Detalhe.)

Este é um dos belos trabalhos da antiga arte nigeriana. A figura foi representada com
símbolos da realeza: dois troféus na fronte e elaborados ornamentos peitorais, além de
colares e pulseiras de pedras. Na mão esquerda segura um chifre, símbolo do poder de cura.
As linhas de escarificação (cicatrizes ornamentais) no rosto e no peito identificam a dinastia
a que o oni pertence. Alguns estudiosos acreditam que a proporção da cabeça, maior que o
natural, era usada para evocar a infância. Desse modo, com uma única imagem era possível
representar todo o ciclo da vida.

| CApíTulO 8 | pOVOS DO NíGER | 103

Arte_vu_PNLD2015_U1C8_098a111.indd 103

6/17/13 10:20 AM

O reino de Benin
A cultura de Ifé provavelmente influenciou a
produção artística da cidade-Estado de Benin,
onde vivia o povo edo. Benin floresceu a partir
do século XII, a pouco mais de 200 quilômetros
de Ile-ifé.
A arte da corte de Benin abrange uma enorme variedade de objetos de madeira, marfim,
ferro, cerâmica, couro e principalmente bron-

ze, destinados à realeza. Muitos desses objetos
eram feitos especialmente para os altares reais,
onde formavam arranjos complexos. Em muitos
deles havia presas de elefante inteiramente esculpidas com cenas da vida dos obás. Na antiga
cidade de Benin, cada obá ancestral tinha um altar, no qual eram realizados rituais e sacrifícios
de animais.
2

1

Béatrice Hatala/RMN/Other Images/Museu Picasso, Paris, França.

1 Cabeça de um obá, Reino de Benin, primeiro período,
séculos XV-XVI. Bronze, 20,8 cm. Museu Nacional, Lagos,
Nigéria.
2 Cabeça de um obá, Reino de Benin, período tardio,
1700-1897. Museu Picasso, Paris.
3 Altar do palácio do obá Eweka II. Benin em foto c.
1897.

As cabeças do primeiro período, como a imagem 1 , eram representações mais naturalistas e também mais leves que as do segundo
período. A figura 2 , maior e mais pesada, tem
a face bastante estilizada e angulosa e está
apoiada num sólido cilindro de colares de pedra. A cabeça era um símbolo de poder para o
povo edo. Um dos títulos honoríficos do obá
desse povo era “Cabeça Grande”.
Andrea Jemolo/Photo Scala/Glow Images/
Museu Nacional, Lagos, Nigéria.

Michael Graham-Stewart/The Bridgman Art Library/Keystone/Coleção Particular.

3
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endo sobre a cultura ioruba
As religiões trazidas antigamente por diversas nações da
costa da África inegavelmente aqui se conservaram. Se
aquelas do Congo e de Angola mostraram maior persistência nos ritos realizados no Rio de Janeiro, as de Daomé e
da parte sudoeste da atual Nigéria mantiveram-se principalmente nos candomblés da Bahia e, em menor grau, nos
xangôs de Recife.
Todas estas religiões envolvem a adoção de deuses ancestrais. [...] Sacrifícios de animais e oferendas de alimentos
são feitos aos deuses durante as cerimônias privadas. Os
deuses são, a seguir, invocados e chamados a voltar à terra
por meio de canções, durante danças simbólicas executadas pelas filhas e filhos de santo, ao som dos atabaques
e de um sino chamado agogô. A presença dos deuses se
manifesta pelo transe das filhas e filhos de santo. Em cada
filha e filho de santo manifesta-se somente o orixá ao qual
estes são consagrados quando da sua iniciação. Os principais orixás assim invocados são Ogum, deus do ferro, dos
ferreiros e de todos os que usam este metal; Oxóssi, deus
da caça; Omolu e Obaluayê, deuses da varíola e das moléstias contagiosas; Xangô, deus do trovão; Oyá, divindade
das tempestades e do rio Níger; Oxum, divindade das águas
doces; Yemanjá, das águas salgadas; Nanan Buruku, a mais
velha das divindades das águas e mãe de Omulu; Oxumarê,
o arco-íris; Oxaguian e Oxalufan, duas manifestações de
Oxalá, a divindade da criação dos seres humanos.

As cerimônias públicas são celebradas com muito brilho em
mais de mil terreiros da Bahia e atraem sempre numerosa
assistência de devotos sinceros, ou simples curiosos. Têm
lugar em grandes barracões decorados com grinaldas de
papel recortado nas cores dos orixás que se festejam nesse
dia, e duram várias horas, durante as quais canções nagôs
são cantadas, mantendo-se assim com grande vitalidade o
patrimônio espiritual legado por seus ancestrais.
VERGER, Pierre, Negras Memórias, Memórias de Negro – O imaginário
Luso-Afro-Brasileiro e a Herança da Escravidão, Catálogo de exposição
realizada no Palácio das Artes, Belo Horizonte, 2003.
Fotos: Pierre Verger ©Fundação Pierre Verger, Salvador, BA.

2

Cada orixá tem cores que lhe são consagradas e vem dançar em público vestido de belas roupas e portando objetos
simbólicos.
1

1 Festa do orixá Xangô em Ifanhin,
Benin, c. 1950.
2 Festa no candomblé do Cosme, com
orixá Oxum manifestado. Salvador,
Bahia (décadas de 1940-1950).

Duas fotografias de Pierre Verger
(1902-1996), fotógrafo e antropólogo francês que veio para o Brasil
em 1946 e passou a viver em Salvador, Bahia, seduzido pela riqueza
da cultura afro-brasileira. Verger
documentou os rituais feitos para
os orixás em países da África, em
Cuba e no Brasil, revelando as diferenças e semelhanças dessas
práticas em cada lugar. Os resultados de suas investigações foram
publicados em artigos e livros que
tratam do trânsito da cultura negra
no Atlântico.
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A rota comercial do deserto
A rota através do deserto do Saara, ligando a costa oeste da África ao
Mediterrâneo, tão antiga quanto o próprio deserto, era conhecida dos povos
berberes e dos tuaregues que viviam nessas terras áridas e nos oásis. As mercadorias tradicionalmente transportadas pelo deserto eram o sal retirado nas
minas do norte e o ouro das nascentes dos rios Níger e Senegal.
Esse comércio fez surgir importantes centros urbanos no delta interior do
Níger, onde uma rede de rios e canais fertiliza a região próxima do deserto.
Ali, cidades como Jené, no século VIII, e mais tarde Tombuctu, cresceram e se
tornaram pontos de encontro entre mercadores do oeste da África e caravanas
vindas do Mediterrâneo.
Um povo de língua mande dominou a região e fundou o reino de Mali. Koi
Konboro, o 26o rei dessa dinastia, converteu-se ao islamismo no século XIII
e construiu, em Jené, uma mesquita no local antes ocupado por seu palácio.
Tombuctu se tornou também um importante centro de ensino islâmico.
A arquitetura de terra, que utiliza a técnica do adobe, aparece com frequência nas culturas tradicionais africanas. Essa técnica facilita a construção
de espaços com formas arredondadas. Esse método construtivo é hoje considerado menos agressivo ao meio ambiente e vem sendo estudado e adotado
como alternativa para criar espaços mais humanizados.

Grande mesquita de Jené, Mali, fundada no século XII.

A mesquita de Jené foi refeita em 1907, mantendo porém as características originais. Além dos
adobes (tijolos de argila com palha, não cozidos) foram usados os tradicionais torons, vigas de
madeira que se projetam para fora das paredes. Cada uma das três torres é coroada por um ovo de
avestruz, que representa pureza e fertilidade.

Attila Jandi/Shutterstock/Glow Images

106

Arte_vu_PNLD2015_U1C8_098a111.indd 106

6/17/13 10:20 AM

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E RELIGIÃO..

Islamismo
O islamismo surgiu na península Arábica no século VII, quando um mercador chamado Maomé recebeu sua primeira revelação de Alá (Deus). Depois de tentar converter a população
de Meca, Maomé e seus seguidores foram expulsos, refugiando-se em um oásis, onde hoje está a cidade de Medina.
Em 630, porém, Maomé retomou o controle de Meca e seus
habitantes aceitaram a nova religião.
Na cidade de Meca está a Caaba, uma antiga pedra em forma
de cubo que os islâmicos acreditam ser a morada de Alá. Os
islâmicos de todo o mundo se voltam para Meca ao
fazer suas preces. Nos primeiros tempos do islamismo, as revelações divinas eram passadas oralmente entre os fiéis, mas depois da morte de Maomé uma transcrição em língua árabe foi chamada
de Alcorão, o livro sagrado do islamismo.

Os cinco pilares da religião islâmica são: acreditar em
Alá como único Deus e em Maomé como seu profeta; fazer
orações cinco vezes ao dia; pagar um imposto religioso; jejuar durante o mês de Ramadã e peregrinar até Meca pelo
menos uma vez na vida.
Um século após a morte de Maomé, a nova religião já se disseminava pelo mundo, enquanto os exércitos árabes conquistavam territórios no norte da Pérsia, no leste da Índia, no
norte da África e na península Ibérica.

Manuscrito do Alcorão, século XVIII,
África ocidental.
Ther Bridgeman Art Library/Keystone/Biblioteca de Chester Beatty, Dublin, República da Irlanda.
Moemen Faiz/Zuma Press/Corbis/Latinstock

A peregrinação à Meca, no mês de Ramadã. Foto de 2012.

Durante o Ramadã (o nono mês do calendário islâmico), todo muçulmano deve peregrinar até Meca ao menos uma vez na vida para orar
em torno da Caaba.
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Máscaras, adornos
e rituais
Apesar das diferenças que ocorrem nas expressões culturais dos numerosos povos africanos, alguns aspectos comuns podem ser percebidos na arte e nas tradições de todo o continente, tais como a primazia
da escultura, a valorização dos rituais, o corpo como escala e como
suporte e o importante papel social do adorno corporal.
Quase tudo o que é conhecido como arte africana foi esculpido, moldado ou construído em três dimensões. Em muitos casos, até mesmo a
pintura é aplicada em elaboradas formas tridimensionais, como se vê
nas paredes das casas e nas máscaras.
Os objetos mais conhecidos da cultura africana são as máscaras
usadas em rituais que podem celebrar, por exemplo, a mudança de
estações ou a passagem da infância à juventude. Durante um ritual, a
máscara pode transformar um velho em um ancestral, um doente em
pessoa saudável ou uma criança em adulto. O mascarado não é uma
pessoa imitando um espírito, mas alguém que manifesta uma entidade
do mundo espiritual.
Para os africanos a performance, que inclui música e dança, é a
forma essencial de arte, envolvendo objetos e pessoas em ações coletivas. Por exemplo, carregar as esculturas de um santuário cerimonialmente numa procissão ou festival.
O adorno pessoal é também um aspecto importante da tradição
cultural africana. Vestimentas e ornamentos são uma forma de comunicação simbólica entre as pessoas e um traço identificador de cada
cultura. Para diversas culturas do continente, a prática de pintura
corporal, penteados complexos, escarificações e uso de joias também identifica um papel social.
Outro aspecto de destaque nas culturas tradicionais africanas são
os elaborados padrões dos tecidos estampados. A técnica de estamparia pode ter sido introduzida pelo povo Akan, que vivia na África
ocidental no século XVI. Este povo deu origem aos adinkras, conjuntos de símbolos aplicados a panos de algodão por meio de carimbos
feitos com cascas de cabaça.

Labat/RMN/Other Images/Museu do Quai Branly, Paris, França.

Características culturais da região

Escarificações são incisões
que causam cicatrizes na pele,
realizadas intencionalmente.

Máscara, cultura Bwa (Bobo Ule), Burkina Faso, 1953.
Museu do Quai Branly, Paris, França.

O povo Bwa, que vive em Burkina Fasso, tem uma rica tradição no uso de máscaras.
Nesta peça, os círculos concêntricos em torno dos olhos remetem a uma coruja.
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Mascarados numa performance em Burkina Fasso.

Nesta foto de 1979, mascarados se apresentam durante um festival para celebrar a
colheita usando máscaras que representam
animais da savana africana. Acompanhado de
música, o mascarado pode dançar ou realizar
uma ação dramática, interagindo com as pessoas ou com entidades.
Philippe Michel/Easypix

Charles & Josette Lenars/Corbis/Latinstock

Tecido com estampa adinkra do povo
Akan e o símbolo sankofa.

Rapazes da etnia fulani durante o festival Gerewol,
Nigéria, 2012.

ag

es

Michele Burgess/Alamy/Glow Images
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Os povos fulanis, que vivem na região do rio Níger,
são tradicionalmente pastores nômades. Essa forma
de vida os impede de carregar muita coisa e por isso
concentram suas riquezas em objetos pequenos, como
joias. A vestimenta de uma pastora fulani pode reunir
elementos raros, como pedras de âmbar trazidas do
mar Vermelho, objetos metálicos e bordados, além
de penteados elaborados e tatuagens. No festival
Gerewol, em que os fulanis celebram a beleza e o encanto masculino, os participantes disputam provas e
não devem mostrar sinais de fadiga. As mulheres elegem um vencedor entre os dançarinos, proclamando
sua beleza e virilidade. Esse festival reflete o deleite
desse povo com a beleza corporal e está ligado ao
prazer sexual e ao desejo de gerar crianças saudáveis.
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Adinkra significa ‘adeus’, pois os tecidos
estampados com esses padrões costumam ser usados em ocasiões fúnebres.
Esses símbolos têm significado filosófico. Por exemplo, sankofa, um pássaro
que olha para trás, significa: “Nunca é
tarde para voltar e apanhar o que ficou”.
Simboliza a sabedoria de aprender com
o passado para construir o futuro.
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Pesquisa ritmos africanos
Trazida para as Américas com a diáspora da escravidão, a música de diferentes culturas e regiões da África deu origem a ritmos
tão diversos quanto o samba, o jazz e a salsa. Essas influências se combinaram às tradições musicais de diferentes culturas,
gerando novas sonoridades. É difícil estabelecer uma raiz para a música contemporânea, mas podemos afirmar que grande
parte do que se ouve hoje no mundo se relaciona de alguma forma com os ritmos africanos.

GLOBAL
Você já ouviu música africana contemporânea? Ouça neste link o músico malinense Ali Farka Touré (1939-2006):
<http://soundcloud.com/siruis/aly-farga-t>.
Para conhecer o músico nigeriano Seun Kuti (1983-), filho de Fela Kuti (1938-1997), criador do afrobeat, digite
SEUN KUTI num site de busca e escolha uma opção para ouvir músicas e assistir a vídeos. Você pode ouvir também
a Rádio África, no site: <www.educadora.ba.gov.br/>.
Leia um texto de Hermano Vianna disponível no link <www.overmundo.com.br/banco/o-atlantico-negro>.
Buena Vista Social Club (Cuba, 1999). Direção: Win Wenders.
Em 1996, o guitarrista norte-americano Ry Cooder gravou um disco com grandes músicos cubanos que estavam
esquecidos. Dois anos depois, voltou à ilha na companhia do cineasta alemão Wim Wenders para filmar este
documentário que privilegia a riqueza da música e a sabedoria dos veteranos.
(Acessos em: maio 2013.)

BRASIL

O Instituto Moreira Salles (IMS) tem um acervo de gravações antigas e originais dos primeiros sambas gravados no
Brasil. Visite o site, clique em MÚSICA e veja os links para compositores como Noel Rosa, Mário Reis, Pixinguinha e
muitos outros músicos influenciados pela música trazida pelos africanos escravizados.
Acesse: <http://ims.uol.com.br/Acervo/D798>.
Para saber mais sobre vários blocos afro no Carnaval da Bahia, acesse o link:
<www.petrobras.com.br/queblocoeesse>.
O maracatu é uma tradição pernambucana vinda dos cortejos dos reis do Congo. O desfile, marcado pelo som
imponente da bateria, se tornou uma tradição carnavalesca nas cidades da Zona da Mata de Pernambuco. Pesquise
no portal: <http://maracatu.org.br>.
Veja o documenário Na rota dos orixás, disponível no link: <http://novo.itaucultural.org.br/canal-video/aspectos-dacultura-brasileira-na-rota-dos-orixas/>. Você vai conhecer as origens dos rituais de terreiros de Salvador e São Luís;
a comunidade em Benin, onde vivem descendentes de ex-escravos da Bahia que retornaram à África; a resistência
dos negros na Bahia e no Maranhão pela cultura e religião afro-brasileiras.
(Acessos em: maio 2013.)

LOCAL

Com o professor e os colegas, procure saber se onde vocês moram existem músicos ou grupos influenciados por
ritmos africanos. Se possível, façam contato com esses músicos para uma apresentação na escola.

PARA ENCERRAR
Conversem sobre as diferentes culturas do continente africano. O que vocês sabiam delas antes de ler o capítulo? O que descobriram em suas leituras e pesquisas? Reflitam sobre a questão:

O que você identifica como herança africana
na cultura brasileira?
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Agora que todos já leram sobre a música do continente africano,
ouviram diferentes ritmos e estilos e viram filmes e vídeos sobre
a influência e o poder da música africana na cultura global e no
Brasil, vamos “ouvir com o corpo” em uma experiência coletiva.

PARA AQUECER
Cada aluno vai escolher uma música que represente a cultura
africana e trazer para a sala de aula.
Reunidos em grupos de 3 a 5 alunos, cada um vai mostrar sua
música para os colegas de grupo.
Por votação, o grupo escolhe uma dentre as músicas
apresentadas.
Músico de rua em Venice, Califórnia, Estados Unidos. Foto de 2011.
O grupo vai ouvir mais uma vez a música escolhida, tentando
ouvir agora com o corpo, marcando o ritmo com movimentos que se repetem. Fechem os olhos e deixem a música comandar
seus movimentos.
Combinem movimentos para fazer e apresentar para a classe. Sugestões: um passo sincronizado, estalar os dedos, bater
palmas.

Ron Kacmarcik/Shutterstock/Glow Images

Ação ouvir com o corpo

PARA VALER
Formem uma grande roda com todos os colegas. Cada grupo fará uma apresentação de dança com a música escolhida, no
centro da roda.
Durante as apresentações, todos podem participar, acompanhando o pulso da música com palmas e cantando junto.
Um dos alunos que não está se apresentando pode registrar a experiência, com fotos ou vídeos.

Faça aqui um registro desta experiência usando palavras,
desenhos ou imagens.
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Gunter Marx/QC/Alamy/Glow Images

capítulo 9

Totens do povo Haida,
Colúmbia Britânica, Canadá.

Totens representando
animais, homens e
deuses em formas
simétricas
1500 a.C. Inuit colonizam o Ártico
1500 a.C.-400 a.C. Cultura olmeca

1500 a.C.-900 d.C. Cultura maia clássica
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Cenário histórico
Michel Zabe/The Bridgeman Art Library/Museu Nacional
de Antropologia, Cidade do México, México.

Os grupos humanos que habitavam a América pouco a pouco
adquiriram características culturais próprias. Alguns continuaram
como caçadores e coletores, outros se assentaram em aldeias,
adaptando-se aos aspectos físicos de cada região. Na Mesoamérica,
em torno de 1500 a. C., floresceram no golfo do México as primeiras
sociedades complexas: os Olmecas. Na mesma época, povos Inuit
colonizaram o Ártico. Na América Central, vários povos se estabeleceram em sociedades hierarquizadas e ergueram grandiosos centros cerimoniais. No século XVI os mexicas e os maias ocupavam um
enorme território e habitavam cidades maiores que as existentes na
Europa, até então. Nas planícies da América do Norte, a cultura dos
povos caçadores de bisonte floresceu no final do século XVIII.
Vaso de obsidiana com figura de macaco (1300-1521),
Museu Nacional de Antropologia, Cidade do México.

Culturas norte e mesoamericanas (1500 a.C.-1500 d.C.)
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Eddo/Biblioteca Nacional, Paris, França.
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Adaptado de: Atlas of World History. London: Dorling Kindersley, 2005.

Quetzalcóatl:
o deus-serpente-emplumada.
Quetzalcoatl, ilustração de manuscrito asteca
(final do século XV-início do século XVI).
Biblioteca Nacional, Paris, França.

200 a.C.-700 d.C. Teotihuacan

1000-1300

Chichén Itzá
1300-1500 Cultura mexica
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Os grupos humanos que se desenvolveram nas Américas passaram pelas mesmas transformações que os povos
que se desenvolveram em outros continentes: de caçadores-coletores nômades, tornaram-se, em épocas variadas,
agricultores sedentários.
Em várias regiões do continente esses povos cultivaram principalmente o milho, mas também plantaram
feijão, abóbora e pimenta. O sucesso da agricultura foi
acompanhado do crescimento populacional e do surgimento de sociedades hierarquizadas.
Na América do Norte, da fronteira do México ao norte do Canadá, muitos povos se estabeleceram, com diferentes culturas.
Os inuítes, antigamente chamados de esquimós, colonizaram a região do Ártico por volta de 1500 a.C. e se estabeleceram desde a Sibéria até a Groenlândia. Os inuítes
eram uma civilização marinha que se dedicava à caça da
foca. No inverno, viviam em casas coletivas e no verão se
dispersavam em grupo unifamiliares, na atividade de caça.

The Granger Collection/Other Images/Museu Nacional
de Antropologia, Cidade do México, México.

Povos da América do Norte

Cabeça de coiote. Tequíxquiac, México. Museu Nacional
de Antropologia da Cidade do México.

Objeto em forma de cabeça de coiote entalhado
em osso de lhama, animal que há muito tempo
está extinto na região onde a escultura foi encontrada, no norte da Cidade do México. Acredita-se que o osso pode ter sido trabalhado por volta
de 12000 a.C. Trata-se do objeto cerimonial mais
antigo encontrado nas Américas.

Coleção Michael C. Rockefeller/Art Resource/
Museu de Arte Metropolitano, Nova York, EUA.

Entre os diversos grupos culturais que se assentaram
na costa noroeste, onde hoje é o Canadá, uma região com
abundantes recursos naturais, estão os Haida. Os Haida são
descendentes de grupos humanos que desenvolveram culturas nessa região há cerca de 13 mil anos. Esse povo, que
tem uma vida cerimonial muito rica, promove no verão um
ritual em que as pessoas distribuem suas riquezas e alimentos entre amigos e familiares.
Os povos da costa noroeste seguem o princípio da dupla
representação em suas ornamentações. Assim, todos os objetos cerimoniais são pintados ou esculpidos com padrões
simétricos.

Máscara do vento norte, cultura inuíte. Museu Metropolitano de Arte,
Nova York, EUA.

Esta máscara usada em rituais pelos inuítes data do início do
século XX. Representa o vento norte, ou o espírito que gosta
do frio. A máscara é formada de peças móveis de madeira que
soam quando movimentadas, dando voz ao vento.
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Werner Forman/Glow Images/Coleção
Particular, Nova York, EUA.

Este chocalho com ornamentação simétrica, usado em danças xamânicas
e rituais de cura pelo povo Haida, foi
feito em torno de 1880.

The Bridgeman Art Library/Keystone/Newberry Library, Chicago, EUA.

Nas planícies da região centro-oeste, os grupos humanos sobreviveram por meio de um sistema combinado de caça e agricultura. Estabelecidos em pequenas aldeias, produziram uma cultura material
caracterizada por objetos pequenos, frágeis, portáteis e transitórios.
Ao adotar o cavalo, de origem europeia, trazido da mesoamérica, esses povos das planícies aumentaram sua eficiência na caça ao
bisonte. No final do século XVIII, os Sioux, Cheyene e Comanche,
entre outros povos nativos americanos, depois da interação com
os colonizadores, haviam transformado suas culturas. O modo de
vida desses povos estava ligado ao ritmo das estações. Durante o
inverno as tribos se dividiam em pequenos grupos na caça de bisontes. No verão a caça era coletiva e os grupos tribais se reuniam
para celebração de rituais, tais como a dança do Sol.
Entre as manifestações da rica cultura material produzida por
esses povos estão peças de vestuário bordadas e ornamentadas
com miçangas e presas de animais, objetos utilitários e cerimoniais, como cachimbos de madeira, e as peles de animais pintadas
e usadas como capas.
A partir de meados do século XIX, as relações entre os grupos
indígenas e os descendentes de europeus se degradaram e terminaram em uma guerra, na qual os nativos foram vencidos e obrigados aceitar o sistema de reservas indígenas estabelecido pelo
governo norte-americano.

Gravura do livro Viagens pelo interior da América do Norte (1840), do príncipe Maximilian zu Wied-Neuwied (explorador alemão
que esteve no Brasil de 1815 a 1817).

Esta pele de bisão proveniente da região do rio Missouri foi pintada com cenas de caça e guerra em que os caçadores
e guerreiros estão armados e montados a cavalo. A gravura mostra também armas e utensílios da cultura Mandan.
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Os povos que viveram na região do planalto mexicano, na costa
do Caribe e na área de florestas da península do Iucatã conheciam a
astronomia e desenvolveram um tipo de escrita e conceitos sofisticados de matemática – habilidades que lhes permitiram construir um
complexo sistema de calendário. Eram politeístas e faziam sacrifícios
humanos em homenagem a seus deuses.
Em geral, os povos da cultura mesoamericana confeccionavam
suas ferramentas com osso, pedra, madeira e obsidiana, uma rocha
vulcânica vítrea da qual se pode obter lâminas muito cortantes e precisas. Na vestimenta, esses povos usavam adereços feitos de jade, penas de pássaros e peles de
jaguar que indicavam a posição social de quem
os portava.
A cultura olmeca floresceu na região do golfo do México por volta de 1500 a.C. Os olmecas
construíram os centros cerimoniais mais antigos
da cultura mesoamericana, como os de San Lorenzo e La Venta. Embora usassem a argila nas
construções comuns, os olmecas preferiam pedras basálticas, mais resistentes, para os grandes
monumentos.
Em La Venta foram encontrados sepultamentos elaborados contendo oferendas de jade. A
presença de esculturas de jade e obsidiana indica que os olmecas comercializavam com outros grupos que viviam na região dos vulcões, situada a grande distância.
Para os olmecas, o universo era dividido em
três níveis: o céu, a superfície da terra e o mundo
subterrâneo. Sua religião era centrada em práticas xamanísticas, nas quais o xamã (sacerdote)
viajava pelo cosmo em estado de transe, auxiliado por espíritos de animais, como o jaguar, o
sapo e os pássaros.
Cabeça colossal, San Lorenzo, Vera Cruz, México. Cultura olmeca,
1000 a.C. Basalto.
Com a decadência dos centros olmecas, por
volta de 400 a.C., a cultura e os costumes desse
Esta cabeça é uma das doze encontradas no mais antigo cenpovo se difundiram e foram assimilados por outro cerimonial olmeca, em San Lorenzo.
tros povos da Mesoamérica, como os teotihuacanos, os maias, os mexicas, entre outros.
No planalto mexicano, Teotihuacan já se tornara um centro importante por volta de 200 a.C. A cidade atingiu seu apogeu no século V de
nossa era, quando dominou toda a região do vale do México e exerceu
influência até sobre os longínquos centros maias da atual Guatemala.
Estima-se que em seu apogeu a grande metrópole de Teotihuacan teria contado com cerca de 125 mil habitantes.

Nathaniel Tarn/Photo Researchers/Latinstock

Povos da Mesoamérica
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Pouco se sabe a respeito do povo que construiu o centro cerimonial de Teotihuacan, nome
que significa ‘lugar onde os homens se tornam
deuses’. Quando os espanhóis chegaram ao México, no século XVI, o local já havia sido queimado e abandonado e era considerado um espaço

CatchaSnap/Shutterstock/Glow Images

sagrado pelos mexicas, povos que viviam onde
hoje está a Cidade do México. A decadência de
Teotihuacan, por volta do ano 700, pode ter sido
consequência do esgotamento dos recursos naturais da região ou de ataques de tribos nômades vindas do norte.

Vista geral do sítio arqueológico de Teotihuacan, no México. Foto de 2003.

Este centro cerimonial com templos, palácios e pirâmides ocupa cerca de 20 km2. As duas pirâmides que se destacam no conjunto eram
dedicadas ao Sol (a mais alta de todas) e à Lua. Uma via central com quase 5 km de comprimento atravessa todo o sítio.

Witold Skrypczak/Alamy/Glow Images

Em Teotihuacan produziam-se objetos de obsidiana e de cerâmica, comercializados com povos vizinhos. Entre os de cerâmica
estão grandes vasos trípodes com pinturas em afresco e elaborados braseiros noturnos, que queimavam
nas plataformas escalonadas das construções. As escavações revelaram relevos
pintados e afrescos em várias paredes de
residências, palácios e templos.
Relevos em pedra do Templo da Serpente Emplumada, Cidadela,
Teotihuacan, México. Foto de 1975.

Muitos relevos e pinturas representam seres mitológicos,
como Quetzalcoatl (a serpente emplumada) ou divindades
como Tláloc (o deus da chuva e da água). As duas figuras
estão representadas neste relevo de pedra da pirâmide de
Quetzalcoatl, originalmente pintado em tons de vermelho
e azul-esverdeado.
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A civilização maia ocupou as regiões leste e sul da América Central a partir de 1500 a.C., especialmente a península
do Iucatã e a área onde atualmente estão Belize, Guatemala
e Honduras. Os maias se organizavam em cidades-Estado
independentes. Apesar das afinidades culturais que existiam entre essas cidades, nunca chegou a existir um centro
que dominasse politicamente toda a região.
Os maias construíram pirâmides, templos e palácios
em seus centros religiosos e políticos. Nas cidades, ligadas por uma rede de caminhos, vivia a elite, sustentada
por uma classe numerosa de agricultores e artesãos. A
autoridade suprema da cidade-Estado concentrava o poder religioso, militar e político. Outro importante grupo
social eram os guerreiros, que podiam por vezes acumular as funções de sacerdotes e dirigentes.
Os maias desenvolveram o sistema de escrita mais
complexo da América, que foi usado para registrar em
estelas de pedra, em cerâmicas e em livros as conquistas
de seus soberanos, além de tabelas astronômicas de extrema precisão.

The Bridgeman Art Library/Keystone/Museu Nacional
de Antropologia, Cidade do México, México.

Os maias

Retrato do
governante Pakal.
Palenque, México,
século VII. Estuque e
tinta vermelha, 43 cm de
altura. Museu Nacional de
Antropologia, Cidade do
México.

Pakal, autoridade suprema
da cidade de Palenque, foi aqui representado
com grande naturalismo. A peça encontrada em
seu sarcófago retrata sua cabeça ornada com
um diadema de jade e flores.

O calendário mesoamericano
Os povos que viveram na Mesoamérica seguiam um calendário
bastante complexo, que combinava dois ciclos de contagem
diferentes, mas simultâneos. Um deles tinha por base um ano
de 260 dias, composto de 13 meses de 20 dias. No outro, o ano
tinha 365 dias, agrupados em 18 meses de 20 dias, mais 5 dias
de má sorte.
Só a cada 52 anos os dois ciclos se encerravam e recomeçavam juntos, de modo que, combinando-se a numeração dos
dias e os nomes de meses de ambos os sistemas, resultava
um nome específico para cada um dos 18 980 dias do conjunto
de 52 anos. Muitas destas datas estavam relacionadas aos
ciclos agrícolas e aos rituais religiosos.

Werner Forman/Glow Images/Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E HISTÓRIA..

Relevo de pedra, Yaxchilán, México, 600-900. Pedra. Museu Britânico,
Londres.

Grande parte dos hieróglifos da escrita maia se refere ao calendário.
Aqui, um governante presencia um ritual de sangria ritualística de
sua esposa, que passa uma corda farpada na própria língua. O primeiro símbolo à esquerda representa a data que em nosso calendário
equivale a 24 de outubro de 709.
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Fototeca/Leemage/Other Images

Os maias, assim como outros
povos da Mesoamérica, acreditavam que os deuses haviam criado
os homens com seu próprio sangue. Por isso era preciso devolver
o sangue humano aos deuses praticando diversos tipos de sangria
e sacrifícios rituais. Os povos mesoamericanos consideravam que
antes da Era em que viviam teriam
transcorrido outros quatro períodos, em que as sociedades haviam
sido destruídas por cataclismos
como terremotos, dilúvios e erupções vulcânicas. Assim, o mundo
e a humanidade eram vistos como
algo provisório, que dependia de
Mural da Sala 2, Templo das Pinturas, Bonampak, Chiapas, México. 700-800.
sacrifícios para manter seu frágil
equilíbrio.
No sítio arqueológico de Bonampak, há um templo com salas revestidas de
afrescos. As imagens retratam batalhas, celebrações de vitórias e sacrifícios
Práticas religiosas violentas,
de prisioneiros. No mural aqui mostrado veem-se guerreiros fazendo ofereque incluíam perfurações em orecimento em ritual de sangue, sentados diante do soberano de Bonampak, que
lhas, língua e nádegas, colaboraveste pele de jaguar e cocar de penas.
vam, no entanto, para a manutenção do poder da classe dominante.
Com a decadência dos centros maias por volta do ano 900, ocor- El Castillo, Chichén Itzá, México.
reram grandes migrações da população camponesa para outras reA disposição astronômica desta pirâmide
giões. Nessa época, entretanto, a península de Iucatã recebeu uma
de 24 m de altura é perfeita: as quatro
migração de povos do planalto central e, como fruto dessa influên- escadarias estão alinhadas aos pontos
cia, prosperou a última cidade maia: Chichén Itzá.
cardeais. Alguns elementos arquitetôni-

F9 Photos/Shutterstock/Glow Images

cos, como os 18 terraços e os 52 painéis
externos, se relacionam com o calendário
sagrado.
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A história do povo asteca, que dominava o
vale do México na época da conquista espanhola, começa no século XII, quando um pequeno grupo que vivia no norte da Mesoamérica migra para o sul. Em 1325, numa ilha do
lago Texcoco, avistaram uma águia devorando
uma serpente sobre um cacto, que, tal como
profetizara o líder-sacerdote que os guiava, assinalaria o fim da grande jornada. Nessa ilha
fundaram a cidade de Tenochtitlan, onde hoje
fica a Cidade do México.
Nos primeiros tempos, os mexicas, como os
astecas passaram a se autodenominar em sua
nova terra, eram dominados e tributados por
outros povos que já viviam nas margens do lago.
Em menos de um século, o poderio dos mexicas havia crescido suficientemente para se
estender à costa do golfo do México, ao litoral
do oceano Pacífico e à atual Guatemala.

The Granger Collection/Other Images/Universidade de Oxford, Inglaterra.

Os astecas ou mexicas

Folha do códice Mendocino, que relata a fundação de Tenochtitlan.
Século XVI. Biblioteca Bodleian, Universidade de Oxford, Inglaterra.

AFP/Other Images/Museu Nacional Antropologia,
Cidade do México, México.

Esta ilustração da história dos mexicas, feita na época dos espanhóis, representa o mito da fundação da cidade. Do ponto em
que os astecas avistaram a águia pousada sobre o cacto partiram os canais que dividiam a cidade em quatro distritos.

Maquete do centro da cidade de Tenochtitlan, 1519. Museu de Antropologia, Cidade do México.

O Templo Maior, dupla pirâmide localizada no centro da cidade, tinha um duplo santuário dedicado a Tláloc e Huitzilopóchtli, respectivamente deuses da chuva e do Sol, símbolos também da água e do fogo, da agricultura e da guerra.
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Rituais mesoamericanos
Uma das características das diversas sociedades mesoamericanas era a prática de um jogo de bola com finalidades rituais. Esse
jogo era realizado em um campo em forma de “I” com uma bola de
látex maciça, dura e pesada.
O jogo tinha profundo significado religioso e político, figurando
em diversas pinturas e esculturas. Em algumas dessas representações, o movimento da bola é associado à trajetória dos corpos celestes. Uma das funções do jogo era celebrar a guerra e promover
a execução ritual dos inimigos capturados.
A ancestralidade tinha papel importante nas sociedades da Mesoamérica. Muitos objetos representam os idosos como autoridades.
Os mortos eram reverenciados e participavam da vida cotidiana. Até
hoje, no México, a festa do dia dos mortos é celebrada
com música e oferendas de comida e bebida.

Photo Scala/Glow Images/Museu do Templo Maior, Cidade do México, México.

Em 1521, quando os espanhóis chegaram, a cidade tinha 200 mil
habitantes. Em seu centro ficava uma esplanada cercada, onde se
destacava a pirâmide denominada Templo Maior.
A cultura mexica era sobretudo guerreira. O campo de batalha
era visto como local sagrado e morrer em combate era considerado uma honra. Os que se destacavam nos combates recebiam
privilégios sociais, incluindo isenção de tributos.

O guerreiro da águia. Século XV. Altura:
1,7 m. Museu do Templo Maior, Cidade do
México.

Esta escultura em tamanho natural,
composta de cinco peças de cerâmica,
representa um guerreiro da nobreza,
membro da Ordem das Águias.

Mario Tavares Moura Filho/Acervo do fotógrafo

The Granger Collection/
Other Images/Museu Nacional
de Antropologia, Cidade do
México, México.

Jogador de bola, 700-900. Cultura maia, ilha de
Jaina, México. Cerâmica. Museu Nacional de
Antropologia, Cidade do México.

Nesse jogo ritual, os participantes, paramentados com roupas especiais, podiam
usar os joelhos, os cotovelos e a bacia,
mas nunca as mãos e os pés, para arremessar a bola, que deveria atravessar um
anel de pedra situado nas paredes laterais do campo.

Altar de Frida Kahlo na Casa Azul,
Cidade do México, em foto de 2012.

Para os descendentes dos povos
da Mesoamérica, a morte não significa apenas perda e sofrimento,
mas pode ser motivo de celebrações com festas e alegria.

| CApítulo 9 | CulturAs norte e mesoAmeriCAnAs | 121

Arte_vu_PNLD2015_U1C9_112a123.indd 121

6/17/13 10:59 AM

Pesquisa ritos e cerimônias
os povos nativos do continente americano celebravam diferentes rituais religiosos. para estas ocasiões, produziam totens,
instrumentos musicais, cachimbos, máscaras, adornos corporais, ferramentas e utensílios para servir cerimonialmente os
alimentos. muitos desses objetos foram colecionados e vários deles são exibidos em museus ao redor do mundo. Alguns
artistas contemporâneos produzem trabalhos inspirados nesses objetos e cerimoniais.

GLOBAL
Veja as coleções de objetos etnográficos de culturas da Oceania, da África, da Ásia e das Américas no site do Museu do
Quai Branly, em Paris:
Disponível em: <www.quaibranly.fr/fr/collections/explorer-les-collections/cartographie-des-collections.html>.
Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México. Disponível em:
<www.mna.inah.gob.mx/index.php/salas-de-exhibicion/permanentes/arqueologia.html>.
Na seção Salas de Arqueologia há um ícone para cada um dos povos mesoamericanos. Cada ícone leva a um vídeo de
3 minutos, um texto em espanhol e imagens das principais peças da sala selecionada.
Apocalypto (Estados Unidos, 2007). Direção: Mel Gibson.
Durante o declínio do Império Maia, um pequeno grupo que vive na floresta tropical é dizimado e capturado por
guerreiros. O filme, falado em náuatle (lingua falada nas regiões central e oeste do México), mescla em seus cenários
e ambientação aspectos das culturas maia e mexica. Cenas de grande ação e violência mostram rituais de sacrifício
humano e o jogo ritual de bola, entre outros costumes dos povos da Mesoamérica.
(Acessos em: abr. 2013.)

BRASIL

Para saber um pouco das histórias dos índios que habitam o Parque Indígena do Xingu, assista a vídeos do grupo
indígena Kuikuro, que participa do projeto Vídeo nas Aldeias.
Disponível em: <www.videonasaldeias.org.br/2009/video.php?c=37>.
O ritual Yaokwa, do povo Enawenê Nawê, foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco.
Também é um dos Bens Culturais registrados pelo Ministério da Cultura do governo brasileiro. No link indicado
abaixo, acompanhe o ritual Yaokwa, realizado para a manutenção da ordem social e cósmica.
Disponível em: <www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&USL=00521>.
Digite num buscador Bené Fonteles Vídeos para ver obras e vídeos de um artista paraense que trabalha com rituais.
(Acessos em: abr. 2013.)

LOCAL

Com os colegas e o professor, procure saber se há povos indígenas em sua região. A que cultura pertencem?
Você conhece ou tem informações sobre eles? Pesquisem no site do Instituto Socioambiental (ISA):
<www.socioambiental.org>, clicando em Povos Indígenas do Brasil na coluna da esquerda. Veja também no mapa
do Brasil as populações indígenas segundo o censo de 2010: <www.censo2010.ibge.gov.br/terrasindigenas>.
(Acessos em: abr. 2013.)

PARA ENCERRAR
Converse com o professor e os colegas sobre as culturas do continente americano que vimos neste capítulo. Vocês já conheciam ou tinham ouvido falar dessas culturas? o que descobriram com o estudo do capítulo e em suas pesquisas? para terminar, pensem na seguinte questão:

O que os objetos e artefatos produzidos pelos indígenas
revelam sobre o modo de vida dos diferentes
povos das Américas?
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Ação objetos rituais
Agora que você conheceu diferentes objetos ritualísticos produzidos pelos povos da América, vamos fazer objetos ou esculturas para serem usados num ritual. primeiro discuta com seus colegas que tipo de cerimônia vocês podem realizar. pensem
em celebrar, confraternizar, ofertar ou mesmo denunciar alguma coisa. imaginem uma ação e pensem em objetos que possam
ser significativos nessa ação.

PARA AQUECER
Reúnam os grupos, discutam a questão colocada. Façam uma lista das ações e dos materiais necessários. Dividam as tarefas
de produção entre o grupo: cada um deve ficar responsável por conseguir determinados materiais. Pensem em materiais
fáceis de conseguir (sucata) ou material natural que existe em abundância em seu ambiente e pode ser transformado (galhos
secos, folhas, palha, seixos, conchas, etc.)

PARA VALER
De posse dos materiais trazidos para a escola, preparem os objetos para o ritual. Podem ser objetos sonoros como chocalhos,
objetos flutuantes como pequenos barcos para serem levados pela água, podem ser objetos que se relacionem com o vento,
como uma bandeira, podem ser apenas objetos coloridos que serão colocados de forma ritual no centro da sala. Pensem em
uma ação que pode envolver música, sons, dança, distribuição de alimentos ou objetos, ou mesmo um discurso.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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George Steinmetz/Corbis/Latinstock

capítulo 10

Prática musical coletiva
na cidade mais antiga
das Américas.

AFP/Other Images/Museu Brüning,
Lambayeque, Peru.

Instrumentos de sopro. Sítio arqueológico de
Caral, 2500 a.C., Peru.

Uma civilização que viveu
no local de encontro dos
rios Tapajós e Amazonas.

Figura de felino em ouro, cultura chimu
(c. 1200-1470). Museu Brüning, Lambayeque, Peru.

3000 a.C.-1800 a.C. Civilização de Caral

Estatueta antropomorfa feminina,
(1000-1400). Cerâmica, pintura
vermelha sobre branco.
Museu Emílio Goeldi, Belém, Pará.

Rômulo Fialdini/Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém do Pará,PA.

Objetos de prata e ouro na
costa oeste da América do Sul.

800 a.C.-100 d.C. Cultura paraca

1000 a.C.-200 a.C. Cultura chavín

300 a.C.-700 d.C. Cultura nasca
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Tecidos com tramas
complexas, combinando lã
e algodão: uma tradição das
civilizações andinas.

Muiraquitã feita de jadeíta. Cultura
do Baixo Amazonas. Museu de
Arqueologia e Etnologia, São Paulo.

Esculturas
zoomórficas
de jade.
Tecido de algodão e alpaca,
(750-950), Império Hauari, Peru.
Museu Brooklyn, Nova York, EUA.

Wagner de S. Silva/Museu de Arqueologia
e Etnologia da USP, São Paulo, SP.

Corbis/Latinstock/Museu Brooklyn, Nova York, EUA.
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Outros grupos

Allmaps/Arquivo da editora

América do Sul: culturas antes de 1500

Cenário histórico
Na América do Sul, as primeiras sociedades hierarquizadas que ergueram construções monumentais floresceram em torno de
2500 a.C. no noroeste do continente, onde fica
o atual Peru. A região andina foi habitada por
diferentes povos, como os paracas, os mochicas, os nascas, entre outros. Por volta de 1200,
os incas dominaram toda a costa oeste do
continente. Muitos povos, se estabeleceram
na região amazônica e produziram sofisticada
cultura material, entre eles a civilização tapajônica e os marajoaras. Entretanto, todos os
povos que viviam na América do Sul tiveram
sua existência profundamente modificada a
partir de 1500, com a chegada dos europeus
ao continente.

Adaptado de: DUBY, Georges. Grand Atlas Historique. Paris: Larousse, 2004.

200 a.C.-700 d.C. Cultura mochica
400-1300

? 900-1600
Cultura marajoara

Cultura tapajônica
1200-1500

Cultura inca
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Culturas andinas
Alguns traços culturais eram comuns a todos
os povos da região andina, como o cultivo do algodão e as técnicas de tecelagem. A maioria dos
grupos produzia cerâmica decorada e algumas
culturas se dedicaram à metalurgia, confeccionando ornamentos de ouro e prata.
Na costa do atual Peru, 200 km ao norte de
Lima, foram encontradas as ruínas do que se imagina ser a cidade mais antiga das Américas. O sítio
arqueológico de Caral apresenta uma arquitetura
monumental que foi datada de aproximadamente
2500 a.C., mesma época em que foram erguidas as
pirâmides de Gizé, no Egito.

George Steinmetz/Corbis/Latinstock

As culturas andinas se desenvolveram no noroeste da América do Sul, região caracterizada
por grandes diferenças naturais, resultantes das
bruscas variações de altitude na cordilheira dos
Andes e nas áreas contíguas. As terras altas da
cordilheira estão próximas ao deserto da costa
do Pacífico, uma das regiões mais secas do mundo, enquanto do lado leste prevalece a umidade
da floresta amazônica. A sobrevivência dos habitantes dependia do intercâmbio entre grupos sociais que viviam em altitudes variadas, nas quais
era possível coletar e cultivar diferentes tipos de
alimento e criar diferentes tipos de animais.

Pirâmide do Anfiteatro, Caral, Peru. 2500 a.C.

Pouco se sabe sobre o povo que construiu este imponente anfiteatro. Nas escavações da Cidade Sagrada de Caral, como ficou conhecido este sítio arqueológico, foram encontradas 32 flautas de ossos de animais, sugerindo que a música teria grande importância nos
rituais religiosos. A civilização que viveu em Caral não produzia cerâmica, mas já cultivava algodão, que era trocado por produtos de
outros grupos que viviam na costa e na cordilheira.

Em Caral foram encontrados templos, pirâmides, praças e espaços dedicados a ritos cerimoniais coletivos.
Outros povos viveram na costa peruana, em
épocas mais recentes, entre eles os paracas, os
nascas e os mochicas.
Os paracas, que habitaram a costa sul entre 800 a.C. e 100 d.C., distinguiram-se por sua

habilidade na tecelagem. Cultivavam algodão
e domesticaram a lhama, animal que produz
boa lã. Finos tecidos bordados com lã colorida resultavam em composições de até 22 cores. Para os paracas os tecidos significavam
prestígio e riqueza. Em alguns sepultamentos
foram encontrados corpos envoltos em até
200 tecidos.
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Borda de um manto paraca, séculos VI-III a.C.
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Werner Forman/Corbis/Latinstock

Este manto utiliza um padrão característico da cultura paraca, com repetição exata da mesma figura (neste caso, beija-flores), com variações de cor e tamanho.
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Vaso de gargalo duplo e alça em fita,
cultura nasca, 300 a.C.-700 d.C. Museu
Brooklyn, Nova York, EUA.

Vasos como esse podiam ser usados
para armazenar chicha, bebida andina
de milho fermentado, que era consumida coletivamente em rituais.

Kevin Schafer/Alamy/Glow Images

Mais ao sul de onde viveram
os paracas floresceu a cultura
nasca, entre 300 a.C. e 700 d.C.
Além dos tecidos, os artesãos
nascas produziram uma cerâmica multicolorida bastante distinta das peças feitas até então.
Misturavam pigmentos minerais
à argila de modo a criar uma superfície lisa, sobre a qual representavam animais, plantas, cenas
cotidianas e cerimônias rituais.
Na região em que viveram
os nascas, foram descobertos

imensos desenhos geométricos e zoomórficos. Tais desenhos, conhecidos como geoglifos, chegam a ter 300 metros
de comprimento, de modo que
a única forma de observá-los é
sobrevoando-os. Os desenhos
e as linhas perfeitamente retas que se estendem por quilômetros, foram feitas afastando
as pedras que cobrem a superfície nessa região, expondo
o solo mais claro até então recobertos por ela.

Muitas teorias já procuraram
explicar a motivação desses antigos habitantes para produzir
uma forma de arte que sequer
podiam contemplar. Algumas
teorias supõem que os geoglifos de Nasca seriam um tipo de
linguagem de sinais usada por
esse povo para se comunicar
com seus deuses, ou então emblemas feitos por clãs de agricultores que, em determinadas
épocas de abundância, promoviam ritos nestes espaços.
Imagens e objetos zoomórficos têm
forma de animal.

“O macaco”, geoglifo em Nasca, Peru.
Foto aérea de 2004.

As linhas traçadas nesta área desértica
formam desenhos de grandes dimensões,
representando animais como o macaco, a
aranha e a baleia.
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The Granger Collection/Other Images/Museu Metropolitano de Arte, Nova York, EUA.

Enquanto os nascas habitavam a costa sul do atual Peru, os mochicas se desenvolveram na costa norte. Entre o início da era cristã e o ano 700, os mochicas criaram o
primeiro Estado da região com poder centralizado. Construíram um sistema de
canais para irrigação e um centro cerimonial às margens do rio Moche, onde
foram encontradas duas pirâmides de adobe, uma dedicada ao Sol e outra à Lua.
Além de excepcionais produtores de cerâmica, os mochicas eram também
bons ferreiros, tendo inovado a tecnologia metalúrgica com o uso de cobre
para a fabricação de ornamentos, armas e ferramentas.

Vaso mochica de cerâmica retratando um governante. 400-500, Peru. Museu Metropolitano de Arte,
Nova York, EUA.

Alguns vasos feitos pelos mochicas retratam tridimensionalmente e com grande realismo a
figura humana. Havia também vasos decorados com pinturas descrevendo cenas de sexo,
caça, combate e rituais de sacrifício, nos quais os guerreiros-sacerdotes bebiam o sangue
de prisioneiros sacrificados.

Os incas

Sacsayhuamán é uma fortaleza nas cercanias de Cuzco. Símbolo do poder dos
incas, foi destruída pelos espanhóis,
que usaram parte de suas pedras para
erguer novos edifícios. Excelentes construtores, os incas criaram um método
que permitia, mesmo sem nenhum tipo
de argamassa, encaixar pedras irregulares com tanta precisão que suas
construções resistiam aos terremotos,
frequentes na região.

Stefano Torrione/Hemis/Corbis/Latinstock

Quando os espanhóis chegaram ao Peru, em 1532, encontraram uma organização política que se estendia por um vasto território, compreendendo os atuais Equador, Peru, Bolívia e o norte
do Chile e da Argentina. Os líderes supremos desse enorme território eram os incas, palavra que significa ‘filhos do Sol’.

As muralhas de Sacsayhuamán, erguidas pelos
incas em Cuzco. Foto de 2008.
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Herbert Eisengruber/Shutterstock/Glow Images

O centro do poder era a cidade de Cuzco, nas montanhas, de onde partiam mais de 30 mil
quilômetros de caminhos ligando as quatro regiões do império, habitadas por quase 200 diferentes etnias.

Machu Picchu, Peru. Séculos XV-XVI. Foto de 2007.

Machu Picchu é a única cidade inca que não foi destruída pelos espanhóis. Situada no topo de uma íngreme montanha, a cidade é um
exemplo do planejamento urbano e arquitetura incas. Edificações de pedra se distribuem em terraços em torno de uma praça central.
Na encosta da montanha, plataformas mais estreitas serviam à agricultura.

O quipo
Os povos andinos inventaram uma forma de notação numérica que utilizava cordões de algodão de cores e comprimentos
diferentes, formando um conjunto chamado quipo. O quipo é
formado por um cordão principal ao qual se amarram outros
cordões, aos quais outros ainda podem ser atados. Os registros de contagem eram feitos por meio de nós.

The Granger Collection/Other Images

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E HISTÓRIA..

Não se sabe ao certo se os quipos permitiam também registrar pensamentos e conceitos, embora haja testemunhos de
que os incas os usavam como auxílio para as narrativas históricas de suas linhagens. Os primeiros missionários cristãos
queimavam esses objetos por estarem associados a relatos
de culto a ídolos.
O fato é que com isso a civilização andina perdeu uma forma
de registrar sua história. Contam que Atahualpa, o último imperador inca, era fascinado pela capacidade de ler e escrever
dos espanhóis e se perguntava se essa habilidade era nata
ou adquirida.
Quipo, 1430-1572, lã, algodão e pigmentos.

O cultivo do algodão e a prática da tecelagem são tão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento da
civilização andina que até mesmo seu instrumento de notação era feito desse material.
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Os povos amazônicos
No atual estado do Pará, os arqueólogos encontraram vestígios de grupos humanos que por
volta de 6000 a.C. já produziam cerâmica, embora tivessem um modo de vida apenas parcialmente sedentário. Não se sabe se esses habitantes praticavam algum tipo de agricultura, mas
a planta mais importante para sua alimentação
era a mandioca.
Uma vez iniciado o cultivo da mandioca, estabeleceu-se um modo de vida que, de maneira
geral, é praticado até hoje pelos grupos indígenas da região.
Há cerca de 2000 anos, ocorreu na Amazônia
um crescimento populacional que levou à formação de sociedades mais
complexas. Dentre estas,
a mais conhecida é a tapajônica, que abrangia vários grupos que podem ter
construído um centro cerimonial na confluência
dos rios Tapajós e Amazonas. Os primeiros europeus que percorreram a
região deixaram relatos
de haver avistado uma
cidade nesse local, de
modo que Santarém
pode estar assentada
sobre um importante
sítio arqueológico.

A cerâmica tapajônica, conhecida também
como cerâmica Santarém, tem decoração elaborada, com ornamentos em relevo e pinturas que
representam figuras humanas ou animais. Além da
cerâmica, foram encontradas na região pequenas
esculturas zoomórficas chamadas muiraquitãs.
A cultura marajoara floresceu entre os séculos V e XIV nos campos naturais do leste da ilha
de Marajó. Essa civilização construiu aterros artificiais, de vários metros de altura e centenas de
metros de comprimento. Esses aterros serviam
como locais de habitação, já que essa parte da
ilha é inundada anualmente, mas também eram
usados para sepultamentos. Nesses aterros foram coletados diferentes tipos de cerâmica bastante elaborada.
As cerâmicas marajoaras eram ornamentadas com relevo ou técnicas de incisão
e representavam figuras antropomórficas,
zoomórficas e padrões geométricos. Alguns
objetos cerâmicos, como urnas e tangas
funerárias, apitos e chocalhos, eram usados em rituais.
Urna funerária de cerâmica marajoara, 400-1300, Museu
Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará.

Os marajoaras produziam urnas como esta para
guardar os restos mortais de seus antepassados.
Muitas delas representam figuras femininas grávidas. Para os povos ameríndios, a morte é uma etapa do
ciclo de vida, um retorno ao princípio, que é o nascimento.

Reprodução/Museu Paraense Emílio Goeldi, Pará, Brasil.
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Características culturais dos
povos indígenas no Brasil

Mais de trezentos povos indígenas vivem hoje no Brasil. As culturas desses diferentes grupos, que falam cerca de 180 línguas e
dialetos, são muito diversas e variadas. Cada
Indígena do grupo Saterê-Maué
grupo tem seus próprios mitos, costumes e
fazendo cestaria. Aldeia Inhaã-Bé,
divindades,
suas
com
interação
de
rituais
Igarapé de Tiú. Manaus, AM, 2010.
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Rosa Gauditano/Studio R

transmitidos de geração em geração. Muitos rituais celebram as
passagens da infância para vida
adulta, e desta para a morte. As
celebrações envolvem, em geral,
preparação de comida, bebida,
confecção de artefatos, cantos e
danças rituais. Entre alguns povos
a iniciação dos meninos acontece
aos sete anos, quando têm o lábio
inferior perfurado para receber
adornos. Muitos se dedicam à pintura corporal, criando grafismos
geométricos plenos de significado.
Hoje muitos indígenas produzem artefatos para serem vendidos, como fazem os Baniwa,
que vivem no Amazonas, na fronteira com a Venezuela e com a
Colômbia. Os Baniwa produzem tradicionalmente a cestaria de
arumã, decorada com grafismos que expressam uma linguagem
visual muito sofisticada. Essa cestaria é hoje comercializada
nos grandes centros urbanos do Brasil e também no exterior.

Entre os índios Kayapó que vivem no
Pará, a pintura corporal é uma forma de
dar visibilidade às etapas do crescimento das crianças. As mães passam horas
pintando seus filhos: elas aprendem e
treinam essa atividade gráfica no corpo
da criança. A pintura corporal tem função social e mágico-religiosa; o corpo
pintado é a maneira correta de se apresentar. Além da pintura feita com suco
de jenipapo, renovada a cada oito dias,
a criança pode ser adornada com braceletes, colares de miçangas com penas e
outros ornamentos. Foto de 2004.
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Para os indígenas, a música é um elemento de coesão e está integrada aos rituais. Tem
a função de reunir as pessoas e promover o contato com
as divindades. Predominantemente cantadas, são compostas
em escalas de cinco notas musicais.
Na natureza, tudo produz som. Não é à toa que os instrumentos musicais indígenas são feitos a partir de animais, como
uma flauta de osso de onça. Ou de frutos, como é o caso de
um chocalho feito de uma cabaça recheada de sementes.
Cada grupo tem uma forma específica de compor e
tocar. Na tradição dos Xavantes, que habitam a Serra do
Roncador, no Mato Grosso, os compositores são jovens solteiros que sonham com as melodias. Acredita-se que as músicas sonhadas são transmitidas pelos ancestrais. Depois de ser
cantada para os demais membros do grupo, a música é levada
para um ritual em que os Xavantes, posicionados em círculo,
cantam e dançam juntos.
Apesar de se iniciar com a expressão individual de uma pessoa – o sonho –, a música tem a função de fortalecer a coletividade no interior do grupo indígena.

r

Música
indígena

Maracá indígena da etnia Karajá. Museu
Indígena de Campo Grande (MS). Foto
de 2011.
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Pesquisa

ritmos
sul-americanos

Em muitas culturas indígenas da América do Sul, os instrumentos musicais imitam sons de animais e de fenômenos naturais.
Os povos andinos são conhecidos pela variedade de flautas, cujos sons lembram o chiar do vento ou o pio de pássaros. Vamos
conhecer alguns desses sons e também ouvir cantos indígenas brasileiros.

GLOBAL
Para conhecer a música do grupo boliviano Los Calchakis, digite em um site de busca: Calchakis-Blanca Palomita
Bolívia.
Para conhecer e ouvir instrumentos andinos, digite em um site de busca: Tierra Morena Orquesta de Instrumentos
Andinos de Quito.
Assista a uma apresentação do grupo peruano Antara, com instrumentos típicos. Digite em um site de busca: Grupo
Antara Encuentros.

BRASIL
Assista a um documentário que mostra a musicalidade da etnia Caiapó no link:
<http://portacurtas.org.br/filme/?name=som_da_rua_indios>
Som da rua – Índios (Brasil, 1997). Direção: Roberto Berliner.
Em 1991, um grupo de índios caiapós da grande aldeia Gorotire, no estado do Pará, partiu para fundar uma nova
aldeia, a Juarí, nos limites da reserva. Acreditando que os hábitos de consumo dos brancos haviam tomado conta da
tribo. Esse grupo quis retirar-se para mais longe para retomar seus costumes ancestrais. Este documentário registra
os cantos e as danças com que os caiapós celebraram a fundação da nova aldeia. Um ano depois, a experiência
fracassou, a aldeia foi abandonada e o grupo retornou para Gorotire.
Para ouvir os cantores da etnia Krahô, digite num site de busca: Cantores Krahô.
Xingu (Brasil, 2012). Direção: Cao Hamburger.
O filme focaliza a expedição dos três irmãos Villas-Bôas pelo Brasil Central, em uma época que essa região ainda era
pouco conhecida pelo homem branco. Os irmãos lutam para fundar o Parque Nacional do Xingu e garantir a posse da
terra aos grupos indígenas que viviam no território muito antes da chegada dos europeus.
(Acessos em: abr. 2013.)

LOCAL
Pesquisem sobre os costumes e a música produzida pelos habitantes tradicionais de sua região.
Existe a possibilidade de convidar algum grupo para uma apresentação musical na escola?

PARA ENCERRAR
Com o professor e os colegas, pesquise e converse sobre a herança indígena na cultura brasileira. Quais instrumentos musicais usados hoje têm origem indígena? E que palavras vindas de línguas indígenas estão presentes em canções brasileiras?

O que você identifica como herança indígena
na música brasileira?
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Ação cantos indígenas
Agora que você ouviu diferentes sons indígenas, vamos preparar uma apresentação de canto. Cantar coletivamente é uma
prática comum em muitos rituais indígenas. Vamos experimentar?

PARA AQUECER
Formem grupos de 6 a 8 alunos. Cada grupo deve criar uma frase musical cantada, com letra ou apenas sons. Sigam as
orientações do professor. Pensem no que querem expressar em suas canções: o som pode ser triste ou mais festivo, pode
também ser como um grito de guerra. Ensaie essa frase musical várias vezes com os seus colegas, para que haja sincronia.
Acompanhem o canto com palmas e batidas de pés no chão, marcando o ritmo.
Exemplo de sílabas de raízes indígenas:
HA – HE – HO – HEI – KA – KI – TA – Y – RAM – RE

PARA VALER
Cada grupo apresenta sua frase musical para a turma, formando uma roda e girando no centro da sala e repetindo a frase
cantada diversas vezes.
Depois das apresentações, que tal escolher por votação a frase musical que teve mais força? O grupo vencedor pode ensinar
sua frase musical para o restante da turma. Em seguida, a classe toda canta a frase musical, repetindo-a diversas vezes.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Album/Akg images/Latinstock/British Museum, Londres, Inglaterra.

capítulo 11
Reprodução/Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

Objetos de ouro para
abrigar relíquias de
mártires cristãos.

Relicário de Santo Eustáquio, 1210, Suíça,
Museu Britânico, Londres.

Detalhe decorado, no centro de uma cruz de altar.
Espanha, 1330-1350, Museu Britânico, Londres.

A cruz: emblema mais
importante do cristianismo.
395-1453 Império Bizantino

768-877
476

Império Carolíngio

Fim do Império Romano do Ocidente
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John Kellerman/Alamy/Glow Images

Catedral de São Denis, 1130, Saint-Denis, França.

Catedral gótica: solução arquitetônica para associar
a luz e a presença divina.
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No ano 330, o imperador romano Constantino I transferiu sua corte
para a cidade de Bizâncio, que foi renomeada Constantinopla e se tornou
a capital do Império Romano, estrategicamente localizada entre a Europa
e a Ásia. Em 395, o império foi dividido em Império Romano do Ocidente
e Império Romano do Oriente, hoje conhecido
como Império Bizantino.
Império Bizantino (395-1453)
O Império Bizantino, em seu auge, no século VI,
0º
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Mar do
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Norte
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pelos visigodos até o início do século VIII, quanapós as conquistas de Justiniano
do foi invadida pelos árabes, permanecendo sob
Limites atuais
domínio islâmico por quase oito séculos.

Allmaps/Arquivo da editora

Cenário histórico

Adaptado de: Atlas Histórico Escolar. Rio de Janeiro: MEC/FAE, 1991.

1095-1099

1348-1349

A primeira cruzada
711-1000
Árabes na
península Ibérica
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Arte e cristianismo na Idade Média
em locais secretos, como em catacumbas, mas
depois da oficialização dessa religião foi preciso
criar um lugar para congregar os fiéis.
Para as primeiras igrejas, os romanos adotaram como padrão arquitetônico as basílicas. Estas eram amplos salões de reunião, construídos
em Roma pelos antigos imperadores, nos quais
funcionavam os tribunais e onde os mercadores
tratavam de negócios. Essas construções apresentavam duas galerias laterais separadas por um
grande espaço central sustentado por colunatas.
Os cristãos não ornamentavam seus templos
com esculturas de mármore, pois elas lembrariam
os deuses da cultura greco-romana. A pintura e
o mosaico, formas tradicionais da arte romana,
foram adotadas como linguagem para comunicar aos recém-convertidos a doutrina baseada no
Deus único, onipotente e, sobretudo, invisível.

Leo G. Linder/Akg/Images/Latinstock

O período chamado Idade Média compreende o milênio que transcorreu desde a queda do
Império Romano do Ocidente (476) até o fim do
Império Bizantino (1453). A arte e a cultura da
Idade Média estão fortemente ligadas ao cristianismo. O que chamamos de arte medieval do
Ocidente são formas que os povos que viveram
ao redor do Mediterrâneo, e também nas nascentes civilizações europeias, encontraram para
expressar a fé cristã.
Os antigos templos gregos e romanos eram espaços relativamente pequenos, construídos para
abrigar imagens dos deuses. Seus cultos consistiam em procissões, oferendas de alimentos e animais sacrificados em altares externos ao templo.
Para os cristãos, no entanto, o templo deveria ser
um espaço de reunião dos fiéis. Durante a perseguição ao cristianismo, esses encontros se deram

Interior da basílica de Santa Sabina, 422-432, Roma.

Esta basílica é uma das primeiras igrejas cristãs. As colunas de mármore com capitéis coríntios foram aproveitadas de uma cons
trução romana do século II. A basílica cristã tinha apenas uma entrada, na nave central. Na extremidade oposta à entrada, sob uma
semicúpula (chamada ábside), ficava o altar, em que era realizado o rito da eucaristia, no qual, segundo a crença, a presença de Jesus
Cristo era compartilhada entre os fiéis.
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• A última ceia: Durante a celebração da Pás-

•
•
•
•

coa dos judeus, Jesus revela a seus apóstolos que logo morrerá e os convida a beber o
vinho, que é seu sangue, e a comer o pão, que
é seu corpo, criando assim o ato central do
culto cristão.
A crucificação: As primeiras representações
desse episódio eram simbólicas: a cruz era suficiente para representar o sacrifício.
A lamentação: Conhecida também como compaixão, representa o momento em que Maria
acolhe o corpo ferido e sem vida de Jesus.
A ressurreição: Representa Jesus três dias
depois de sua morte, deixando o sepulcro.
A ascensão: Representa Jesus subindo aos
céus. Segundo o Novo Testamento, Jesus subiu
aos céus quarenta dias depois de ressuscitar.

Photo Scala/Glow Images

No final do século VI, o papa Gregório I, que
estabeleceu uma série de condutas para os rituais cristãos, defendia que as imagens podiam
ser usadas como uma narrativa ilustrada para
instruir os fiéis que não sabiam ler nem escrever.
Ressaltava que as imagens fossem simples, claras e se concentrassem no essencial, para se alcançar o resultado didático. Dessa forma, foi elaborada uma iconografia cristã baseada na vida de
Jesus. Algumas das obras mais emblemáticas da
arte no Ocidente versam sobre esses temas:
• A anunciação: O arcanjo Gabriel anuncia à
Virgem Maria que ela foi escolhida para gerar
o filho de Deus.
• A natividade: Jesus é representado como um
recém-nascido, na manjedoura, ladeado pela
Virgem Maria e por São José.

A última ceia. Mosaico, 490, igreja de Santo Apolinário,
o Novo, século V, Ravena, Itália.

Este mosaico mostra o episódio da última ceia.
Os apóstolos e Jesus aparecem aqui reclinados,
segundo o costume romano de cear. A compo
sição sobre fundo dourado emana uma atmos
fera de esplendor. Diferentemente de regras es
tabelecidas mais tarde, Cristo está representado
à esquerda da imagem.

Akg Images/Latinstock

Uma iconografia é um conjunto de
imagens usado para representar
determinado tema.

O canto gregoriano
O papa Gregório I, que ficou conhecido como Gregório Magno, governou a Igre
ja de 590 a 604 e organizou a liturgia (ou seja, o conjunto de ritos) da missa.
Gregório queria que o culto fosse cantado e celebrado da mesma forma em to
das as igrejas do Ocidente. Para tanto, fundou em Roma a célebre Schola Cantorum (Escola dos Cantores), onde se ensinavam os cantos a serem entoados
durante a missa. Os mosteiros e abadias enviavam a Roma um discípulo que,
ao retornar, ensinava os cantos aos outros religiosos.
Mais tarde, em homenagem a Gregório Magno, um gênero de música vocal re
cebeu o nome de canto gregoriano. Entoada até hoje em algumas igrejas, essa
modalidade não tem acompanhamento instrumental. Consideravase que a
participação de instrumentos estimularia o deleite, e a ideia de Gregório era
que a música religiosa fosse austera, exclusivamente vocal e constituída por
uma única linha melódica.

Partitura para canto gregoriano, com iluminura.
Pigmento e ouro sobre pergaminho. Século XIII.

A notação musical utilizada na época diferia
da atual. (Note a pauta musical de quatro
linhas, em vez das cinco de hoje.) As letras
iniciais do texto podiam ser adornadas
com ilustrações bastante elaboradas, chamadas iluminuras. Nesta iluminura, o papa
Gregório I é representado no momento em
que compõe uma música.
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A arte bizantina
As principais características da arquitetura bizantina estão presentes na catedral de Santa Sofia. Seu espaço monumental é dominado por um
salão central encimado por uma grande cúpula.
A cultura bizantina influenciou a arte e a arquitetura praticadas na capital do Império Romano do Ocidente, a cidade de Ravena, na península Itálica, especialmente após a conquista dessa
cidade pelo exército do imperador Justiniano I,
em 540. Um exemplo da arte bizantina é a basílica de São Vital, com sua planta octogonal, domo
central e paredes recobertas de ricos mosaicos.

A imperatriz Teodora entre damas da corte. Mosaico. Igreja de São
Vital, Ravena, Itália, 526-547.

Nos mosaicos que decoram a igreja de São Vital, Jus
tiniano I e sua esposa foram representados como san
tos, com halos luminosos e trazendo o pão e o vinho
da eucaristia. Essas imagens combinam rituais do
Império Bizantino, narrativas do Antigo Testamento e
símbolos da liturgia cristã. Na visão cristã bizantina,
o poder imperial e o poder divino estão mesclados,
numa espécie de sincretismo políticoreligioso.

Lebrecht/Diomedia

Durante os séculos V e VI, o Império Bizantino, sediado em Constantinopla, se fortaleceu e se
enriqueceu controlando as rotas comerciais que
ligavam Europa e Ásia por terra e por mar.
O império alcançou seu apogeu político e cultural durante o reinado de Justiniano I, quando
Constantinopla (atual Istambul), foi transformada em um notável centro artístico. A literatura,
a ciência e a filosofia gregas continuavam a ser
ensinadas nas escolas do império, de modo que
a cultura bizantina era uma síntese dos saberes
dos gregos e o dos povos do Oriente.

Chamamos de sincretismo a fusão de crenças
ou ideias filosóficas de diferentes origens.
Catedral de Santa Sofia, 532-537, Istambul.

Muharremz/Shutt
erstock/Glow Imag
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A catedral de Santa Sofia foi construída em apenas cinco anos, durante o reinado de Justiniano I. Seu grande domo
se apoia sobre quatro arcos. Ao redor da cintura do domo, há 40 janelas que criam um círculo de luz, o qual, visto do
interior, faz essa enorme cúpula parecer flutuar. Os quatro minaretes foram acrescentados depois de 1453, durante
o Império Otomano, quando a construção foi transformada em mesquita. Hoje o edifício é um museu.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E HISTÓRIA..

O livro medieval

G.D. Orti/AA/Other Images/Biblioteca Municipal de Epernay, França.

Na Europa da Idade Média os livros eram feitos a mão, um por vez, usandose
pena, pincel e tinta. Finalizar um livro era tarefa para muito tempo, executada
por monges e freiras nos monastérios, centros de cultura e educação da época.
O papel, inventado na China, não se tornou conhecido na Europa até 1400, de
modo que os livros ainda eram de pergaminho, material feito a partir da pele
de carneiro ou cabra.
As tintas também tinham de ser preparadas. Alguns pigmentos, como o verde e
o azul, eram importados de terras longínquas e custavam tanto quanto pedras
preciosas. Em alguns livros ricamente decorados os artistas aplicavam folhas
de prata e ouro.
Nas cópias da Bíblia encontramos a escrita mais elegante e as melhores de
corações produzidas na Idade Média.
Mateus, o Evangelista. Iluminura do Evangeliário de Ebbon, 816-835. Biblioteca Municipal de
Épernay, França.

Esta iluminura está num evangeliário (livro lido durante os ofícios religiosos) feito
por um monge beneditino na França. Com traço movimentado, o artista expressou a
intensidade do vento na paisagem e a força espiritual com que Mateus transcreve a
palavra divina.

A arte medieval na Europa
O Império Romano havia difundido no território que hoje conhecemos como Europa a língua
latina e o cristianismo. Com a fragmentação desse império, toda a região vivenciou constante instabilidade. Outros centros de poder se formaram,
mantendo-se às vezes por curto período.

O primeiro império medieval do Ocidente foi
o dos francos, que dominou a região central da
Europa sob o comando de Carlos Magno. Durando pouco mais de cem anos, de 768 até 877, esse
governo deu início a um processo de reorganização do poder no continente.

endo sobre a Idade Média
Festas populares
Se se trabalha muito, em contrapartida podese desfrutar
numerosos feriados e dias festivos como o Carnaval, que,
apesar da desconfiança e da vigilância suscitadas pela
noite, grávida de todos os perigos, seja a agressão dos va
dios ou a do diabo, podem se prolongar em muitas noites
incomuns.
[...] as festas, essencialmente religiosas, têm [na Idade Mé
dia] uma dupla função: de regozijo e de repouso. Aqui tam
bém comparece a inovação. Novas festas são criadas, es
pecialmente urbanas; a mais importante e que tem grande
e rápido sucesso é a festa de Corpus Christi, festa da eu
caristia, nascida na cidade de Liège [hoje na Bélgica], dan

do lugar a magníficas procissões, criando novos trajetos e
novas formas cerimoniais. O Carnaval, que era na alta Idade
Média uma festa rústica, camponesa, com forte conotação
pagã, invade a cidade, urbanizase, e aí se introduz uma
contestação ideológica. O Carnaval transformase em algo
que se opõe à quaresma, combate a mentalidade peniten
cial e ascética da religião cristã, faz triunfar o riso, que volta
a ser, como na Antiguidade, algo próprio do homem, contra
o pranto, expressão da contrição e do arrependimento que
devem caracterizar o homem pecador.
LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades. São Paulo:
Ed. da Unesp, 1988. p. 5859.
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podia desfrutar desse espaço decorado e grandioso. A igreja era a maior construção de toda
a região, representando um ponto de referência na paisagem para os que vinham de longe.
Era simultaneamente um espaço sagrado e um
monumento cívico, porque ali eram guardadas
as relíquias dos santos e sepultados os homens
ilustres.
A construção de uma catedral gerava grande
movimentação econômica e social. Essa obra
coletiva, realizada ao longo de décadas ou séculos, era a concretização de tradições passadas
de pais para filhos.
As primeiras catedrais, chamadas pelos historiadores de românicas, eram sólidas e pesadas, evocando o estilo romano de construção.
Algumas eram até fortificadas e abrigavam os
cidadãos em momentos de tumulto ou invasão.

Dave Bartruff/Corbis/Latinstock

Carlos Magno desejava um retorno à glória
dos tempos do Império Romano, e por essa
razão promoveu a cultura greco-romana, encomendando cópias de diversos textos da Antiguidade. Por outro lado, sua função como rei
era conduzir seu povo à salvação através da fé
cristã. Desse modo, fez vir de Roma mestres
que ensinassem o canto gregoriano e, embora
analfabeto (como muitos monarcas europeus de
então), investiu também na produção de cópias
das escrituras cristãs.
No ano 1000, estabeleceu-se na Europa o feudalismo, sistema social que surgiu como resposta às intranquilidades dos séculos anteriores. No
sistema feudal, o senhor defende o vassalo, sempre que este esteja a seu serviço.
A igreja concentrava a população espalhada
pelo campo, que nos domingos e dias de festa

Catedral de Santiago de Compostela,
1078-1122, Espanha. Foto de 1999.

A catedral de Santiago, em Com
postela, é um exemplo de arquitetura
românica. Com planta em forma de
cruzeiro, tem três naves. A ausência
de janelas na nave central propicia um
ambiente de recolhimento e mistério.

A arte islâmica na península Ibérica
Nos séculos IV e V, uma tribo germânica – os
visigodos – fixou-se na Espanha, onde se converteu ao cristianismo. No início do século VIII,
devido a guerras sucessórias, os visigodos fizeram alianças com os povos islâmicos. Com
o governo enfraquecido por disputas internas,
perderam terreno para os mulçumanos, que acabaram por dominar toda a região sul da península Ibérica.

Nas regiões conquistadas pelos muçulmanos, havia liberdade para a prática de outras
religiões. Essa tolerância possibilitou um ambiente multicultural em que a arte e a ciência
floresceram. Os cristãos livres que viviam em
território árabe eram chamados moçárabes.
Durante este período, os artistas cristãos
adotaram a forma ornamentada da arte islâmica, aplicando-a a seus temas tradicionais.
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Reprodução/Biblioteca Nacional, Madri, Espanha.

Página ilustrada do Apocalipse de Beato. Cópia do século X de um original do século
VIII. Biblioteca Nacional de Madrid, Espanha.

No século VIII, Beato, um monge, escreveu um comentário sobre o Apoca
lipse, parte do Novo Testamento que descreve o final dos tempos. Quando
o final do milênio se aproximava, o texto de Beato tornouse popular, e
inúmeras cópias ilustradas foram produzidas. Em uma dessas cópias, do
final do século X, é possível vislumbrar a arte moçárabe. Aqui vemos
os doze profetas diante das doze portas da nova Jerusalém. A cidade é
representada como um quadrado e sua arquitetura tem características
islâmicas, como os arcos em forma de ferradura.

Nito/Shutterstock/Glow Images

Na região da Andaluzia, no sul da Espanha, os
califas, chefes religiosos e políticos das comunidades islâmicas, construíram os mais luxuosos palácios, que também funcionavam como fortalezas.
Na cidade de Granada, última a ser retomada
pelos cristãos, em 1490, a dinastia Nazari cons-

truiu o palácio de Alhambra. Como se fosse uma
pequena cidade sobre uma colina, esse palácio
continha edifícios governamentais, residências
da realeza, mesquitas, alojamentos para empregados e notáveis jardins.
Os palácios islâmicos eram verdadeiros labirintos, onde pátios, jardins e salões se intercalavam com
passagens estreitas. A utilização da
água em fontes, canais e espelhos de
água possibilitava jardins que tornavam os espaços internos sombreados e arejados. Refrescar os espaços
era importante para os povos islâmicos, que habitavam regiões muito
secas e quentes, como o sul da Espanha e o norte da África.
Brigida Soriano/Shuttersock/Glow Images

Acima, o palácio Partal; ao lado, detalhe de um arco do palácio Nazaries. Construções de
Alhambra, Granada, Espanha. Fotos de 2009.

O islamismo não permite representar a figura humana. Por isso, toda a orna
mentação arquitetônica se baseia em complexos padrões geométricos ou ca
ligráficos. Nas paredes de palácios e mesquitas é possível ver a combinação
de azulejos de louça decorada e relevos de gesso com caligrafias de trechos
do Alcorão.
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A arte no final da Idade Média
Com o início do século XI, a vida urbana começou a ressurgir vigorosamente. As universidades substituíam aos poucos o papel cultural
de mosteiros situados fora dos limites urbanos.
Na França, a monarquia adquiriu maior poder, consolidando sua autoridade na região de
Paris, e aos poucos estendeu seu controle sobre as Igrejas e os nobres de outras regiões.
O último período da Idade Média caracterizou-se pelo surgimento do que chamamos hoje
de arquitetura gótica. As grandes catedrais francesas são exemplos dessa arquitetura, caracte-

rizada por edifícios altos e iluminados.
A primeira catedral gótica foi construída nas
proximidades de Paris. A ideia de criar um espaço em que a luz radiante pudesse ser associada à
presença do divino levou o abade Suger a experimentar modificações na estrutura da catedral
de São Denis, em 1130. A revolução técnica consistiu em construir arcos e abóbadas ogivais. A
utilização do arco de ogiva permitiu construir
abóbadas cada vez mais altas, proporcionando
a sensação de grandiosidade no interior dessas
catedrais.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E LITERATURA..

O romance
Essa nova visão transformou os hábitos sociais das cortes
da Europa ocidental e teve forte influência na ideia moderna
de amor.

nt
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Lendas sobre romances foram inicialmente disseminadas por
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A ideia do amor romântico surgiu na França no começo do
século XII, durante um breve florescimento cultural que
sucedeu a Primeira Cruzada. Diferentemente dos casamen
tos nobres da época, que eram essencialmente contratos
de negócio baseados em conveniências políticas ou finan
ceiras, o amor romântico incluía uma devoção passional do
amante ao amado, embora a aproximação dos enamorados
nem sempre se concretizasse.

Entre os temas da litera
tura que foram retoma
dos nessa época está a
lenda, de origem celta, do
amor entre Tristão e Isolda.

Página do códice Manesse, início
do século XIV. Biblioteca Palatina da
Universidade de Heidelberg, Alemanha.

1

Daniel Arnaudet/RMN/Other Images/
Museu do Louvre, Paris, França.

2
Akg Images/Latinstock/Biblioteca da
Universidade de Heidelberg, Alemanha.

Imagens de cavaleiros servindo a
damas refinadas, que davam sinais
de afeição a seus pretendentes
ou que cruelmente, por capricho,
mantinham-nos por perto, podem
ser vistas em livros da época. A ilustração deste manuscrito, que reúne
cantigas, mostra um menestrel envolvido em torneios sob o olhar encorajador de sua amada.

1 Porta-espelho de marfim, com ilustração que pode ser uma representação da cena do jogo de
xadrez que antecede o momento em que os jovens tomam a poção. Paris, 1300, Museu do Louvre.
2 Imagem do filme Tristão e Isolda, 2006, dirigido por Kevin Reynolds.

Nessa história, dois jovens, depois de beber a poção mágica do amor, são tomados por intensa paixão, que os mantém unidos até a morte. O
tema tem atravessado diferentes épocas. Acima (foto 1), um relevo num porta-espelho de marfim possivelmente representa a cena do jogo
de xadrez que antecede o momento em que os jovens tomam a poção. Em 1859, o músico alemão, Richard Wagner compôs uma ópera com
esse título. A versão cinematográfica mais recente da história, dirigida em 2006 por Kevin Reynolds (foto 2), é baseada na ópera de Wagner.
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Dan Breckwoldt/
Shutterstock/Glow Images

O espaço da igreja gótica favorecia a consciência da pequenez humana diante da presença divina, materializada na luz e nas cores filtradas pelos vitrais para o interior do edifício.

Catedral de Notre-Dame,
1163-1250, Paris, França.

A. Dagli Orti/AFP/Other Images/Capela Arena, Pádua, Itália.

O final da Idade Média foi uma época de grande transição nas artes. Assim como a arquitetura
gótica francesa transformava os espaços religiosos no início do século XII, a pintura italiana
viria revolucionar as artes visuais no final do
século XIII.

Ostill/Shutterstock/Glow Images

A construção gótica mais conhe
cida é provavelmente a catedral
de NotreDame, em Paris. Suas
fundações foram feitas em 1163,
numa pequena ilha no rio Sena,
e a construção se estendeu até
1250. Sua nave alcança a altura
de 35 metros.

O responsável por essa revolução da pintura,
que envolvia nova forma de representar o mundo, foi o italiano Giotto di Bondone (1266-1337),
o primeiro pintor a explorar sistematicamente a
técnica da perspectiva para a representação do
espaço, o que permitiu criar a impressão de profundidade tridimensional na pintura.
A novidade da pintura humanista
de Giotto e de seus discípulos já prenunciava a transformação que estava
por acontecer no Renascimento.

Giotto. Lamentação sobre Cristo morto, 1303-1305. Capela
da Arena, Pádua, Itália.

Nos afrescos dessa capela em Pádua, Giotto con
segue transportar o espectador para dentro da
imagem. Todas as figuras – Cristo, anjos e mor
tais – são pela primeira vez pintadas na mesma
escala e com expressões individualizadas. Toda
a composição contribui para criar um efeito
emocional. Os elementos da paisagem e os per
sonagens conduzem nosso olhar aos rostos de
Maria e de Jesus morto.
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Pesquisa imagens

para ilustrar

Como vimos, a arte foi usada pela igreja, durante a idade média, para ilustrar passagens da vida de Cristo, com finalidade
didática. os livros manuscritos eram delicadamente ilustrados com cenas em miniatura, molduras e decorações florais ou
abstratas feitas nas margens de cada página. Não só nessa época, mas ao longo da história e até nossos dias, muitos artistas
em todo o mundo se dedicam ao trabalho de ilustrar textos, criando imagens que contribuem para contar histórias religiosas,
contos de fadas, histórias de aventura, de terror e muitos outros gêneros.

GLOBAL
Para ver de perto alguns livros manuscritos medievais, entre no site da Biblioteca Britânica. Neste link você pode
escolher os manuscritos de acordo com a época. Clicando sobre cada uma das miniaturas você pode ampliar e ver os
detalhes das imagens, das letras, e das decorações:
<www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/TourIntro4.asp>.
Para conhecer o trabalho do designer espanhol Javier Mariscal (1950), visite o site do artista. Veja as ilustrações feitas
para livros, séries animadas para TV, objetos, móveis e muitos outros projetos.
<www.mariscal.com/en/>.
Veja fotos dos trabalhos da Eloisa Cartonera, uma cooperativa fundada em 2003, em Buenos Aires, Argentina. O grupo
faz livros artesanais usando papelão trazido por catadores de lixo.
<www.eloisacartonera.com.ar/galeria.html>.
Para acompanhar uma história de suspense que se passa num mosteiro e envolve o trabalho de confecção dos livros
na Idade Média, assista ao filme:
O nome da rosa (França, Itália e Alemanha, 1986). Direção: JeanJaques Annaud.
Inspirado no romance homônimo do escritor italiano Umberto Eco, o filme conta a história de um monge franciscano,
acompanhado de um noviço, que chega a um mosteiro no norte da Itália para participar de um conclave da Igreja, em
1327. Entretanto, uma série de assassinatos acontece no mosteiro. Apesar de alguns acreditarem que as mortes são
obra do demônio, o monge passa a investigar o caso.
(Acessos em: abr. 2013.)

BRASIL

O artista carioca Oswaldo Goeldi (18951961) ilustrou muitos livros usando a técnica de xilogravura. Veja neste link
algumas xilogravuras de Goeldi que ilustram livros:
<www.centrovirtualgoeldi.com/paginas.aspx?Menu=biografia&opcao=LI&pagina=0>.
Para conhecer o trabalho de um ilustrador contemporâneo, visite o site do paulista Andrés Sandoval:
<www.andressandoval.com/ilustracoes1.html>.
(Acessos em: maio 2013.)

LOCAL

Com a ajuda do professor, procure saber se na sua cidade existem artistas que ilustram livros ou fazem livros artesa
nais. Se possível, organizem uma visita ao ateliê de um ilustrador ou convidem o artista para mostrar seu trabalho na
escola. Visitem também a biblioteca da escola ou da cidade para ver livros ilustrados.

PARA ENCERRAR
Converse com seus colegas sobre livros ilustrados. vocês se lembram das ilustrações dos livros infantis que liam quando eram
crianças? troquem ideias sobre diferentes tipos de desenhos e ilustrações.

Que tipo de ilustração vocês mais gostam?
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Ação livro ilustrado
Agora que você leu sobre como os livros eram confeccionados e ilustrados na idade média e conheceu o trabalho de diferentes
ilustradores, vamos ilustrar um livro.

MATERIAL
Por aluno: um livro usado. Qualquer tipo de livro serve; pode ser comprado um bem barato em um sebo.
Caneta hidrocor preta e de outras cores.
Para toda a turma: folhas de papel sulfite branco, papelão de caixa reciclada, cola branca, tesouras.

PARA AQUECER
Folheie o livro usado que você trouxe. Qual o assunto do livro? Já tem ilustrações? Tem fotografias? Tem páginas rasgadas? O
papel é fino ou encorpado? Como é a capa?

PARA VALER
Pense em como você pode interferir no seu livro. Para esta ação, veja o livro como um objeto gráfico, visual. Se o papel for muito
fino, talvez seja preciso reforçar as páginas colando folhas de papel para que fiquem mais grossas. Veja se você quer esconder
partes das páginas colando tiras de papel branco sobre o texto. Pense em molduras, pequenos desenhos, miniaturas, vinhetas
ou letras, textos que podem ser escritos com caneta preta ou vermelha sobre o texto impresso, entre as linhas ou nas margens.
A ideia aqui é transformar aquele livro usado em outra coisa: um objeto criado por você.

PARA FINALIZAR
Para encerrar o trabalho, planeje a capa do seu livro. Você pode colar um papelão grosso de caixas recicladas para reforçar a
capa. Pode escrever o nome do trabalho e o seu nome na capa. Pode usar letras em relevo recortadas de papelão. Pode ainda
fazer uma ilustração ou apenas pintar com uma cor.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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capítulo 12

Superstock Fineart/Other Images/Sociedade Bíblica, Nova York, EUA.

Nova tecnologia
possibilita o livro
impresso.

A Bíblia de Gutenberg, 1456.

Autorretrato de Leonardo Da Vinci, c.1512.

Reprodução/Arquivo da editora

Reprodução/Arquivo da editora

Reprodução/Arquivo da editora

Os três grandes mestres do Renascimento:
Da Vinci, Michelangelo e Rafael.

Autorretrato de Michelangelo, c. 1541.

1456 Primeiro livro impresso por Gutenberg

Autorretrato de Rafael, c. 1499.

1500

Naus portuguesas no Brasil

1492 Colombo chega à América
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Reprodução/Palácio Apostólico, Vaticano, Roma, Itália.

Rafael. A escola de Atenas. 1510-1511. Sala das Assinaturas, Vaticano.

Renovação do interesse pela cultura grega.
Renascimento: principais
centros (século XVI)

As cidades italianas, beneficiadas pelo comércio entre
o Mediterrâneo e o norte da Europa, prosperaram economicamente e tornaram-se bases para o desenvolvimento
intelectual e artístico que ocorreu nos séculos XV e XVI. A
península Itálica estava dividida em Estados independentes, sob o domínio de famílias abastadas. Havia rivalidade
entre os cinco principais Estados da região: Milão, Veneza,
Florença, Nápoles e os chamados Estados Pontifícios, governados pelo Papa na cidade de Roma.
A Inglaterra, após sucessivas guerras, estava unificada
sob regime monárquico, assim como a França. Portugal e
Espanha, por sua vez, depois de expulsar os muçulmanos,
tornaram-se, no começo do século XVI, Estados nacionais
governados por monarquias fortes e despontaram como
potências. Dominando a tecnologia da navegação, abriram novas rotas comerciais e conquistaram territórios no
além-mar.

Milão

Flandres
Nuremberg

REPÚBLICA
DE VENEZA
Julio Dian/Arquivo da editora

Cenário histórico

Veneza
DUCADO
DE MILÃO
FLORENÇA

Florença

Ma

rA

ESTADOS
PONTIFÍCIOS

42º N

dr

iát

ico

Roma
Nápoles

REINO DE
NÁPOLES

Mar
Tirreno

Mar Mediterrâneo

0

155 km

14º L

Adaptado de: DUBY, Georges. Grand Atlas Historique. Paris: Larousse, 2004.

1503-1506

Mona Lisa, de Leonardo da Vinci
1517

Reforma Luterana

1540

Calvinismo
1545

Início da Contrarreforma
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Um novo humanismo
Com o crescimento da economia nas cidades
italianas, no final do século XIV surgiu uma próspera classe de comerciantes e banqueiros. Esse
processo intensificou mudanças que vinham
ocorrendo desde o século XIII, como a urbanização, o aumento do interesse intelectual e o crescimento do mecenato. Comerciantes e banqueiros
haviam conquistado poder social, acumulando
riquezas com atividades bancárias, como empréstimo de dinheiro e cobrança de juros. Como
essas atividades eram condenadas pela religião
católica, os banqueiros se preocupavam em colaborar com a construção e decoração de igrejas,
encomendando obras a artistas e arquitetos.
De modo geral, podemos sintetizar o Renascimento em duas palavras: individualismo e humanismo. Mecenato é o apoio proporcionado por famílias ou

No caso dos artistas, o individualismo foi o primeiro passo em direção a uma forma mais livre
de pensar e de expressar as crenças e os mitos.
O humanismo, por sua vez, é o interesse no ser
humano e em tudo o que diz respeito ao homem e
sua vida na Terra. Os pensadores humanistas do
Renascimento propunham o estudo dos modelos
da Antiguidade clássica, a valorização dos esforços pessoais e a busca ao bem comum.
Durante a Idade Média os textos clássicos da
cultura grego-romana haviam sido copiados por
monges (Capítulo 11) e preservados em monastérios, chegando às mãos de estudantes nas primeiras universidades fundadas no século XIII na Itália,
França e Inglaterra. Com a invenção da prensa tipográfica, esses textos puderam ser reproduzidos
em larga escala e disseminados por toda a Europa.

Reprodução/Galleria Uffizi, Florença, Itália.

indivíduos ricos a artistas e pensadores. O responsável
por esse patrocínio é chamado de mecenas.

Sandro Botticelli. O nascimento de Vênus, 1485, têmpera sobre tela, 172,5 cm x 278,5 cm. Galleria Uffizi, Florença, Itália.

O nascimento de Vênus, pintado pelo florentino Sandro Botticelli (1444-1510), marcou, depois de mais de mil anos, a
retomada de um tema pagão. A pintura mostra Vênus (nome romano de Afrodite, a deusa grega do amor) nascida da espuma das ondas depois que os genitais de seu pai, o deus Urano, foram lançados ao mar. Sobre uma concha que flutua,
Vênus é conduzida por Zéfiro, o vento oeste, até uma praia onde é recebida por uma ninfa, que simboliza a primavera.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E hISTóRIA..

O livro impresso
A demanda por livros na Europa cresceu com o surgimento de uma classe média letrada e com a expansão das universidades.
Assim, comerciantes independentes começaram a organizar calígrafos e ilustradores para produzir cópias em suas oficinas. Tais
iniciativas, no entanto, ficavam aquém da demanda, pois um livro de 200 páginas feito pelo método tradicional requeria ao menos
Reprodução/Jost Amman
quatro meses de trabalho e 25 peles de carneiro, usadas para produzir o pergaminho sobre o qual os livros eram manuscritos.
A técnica de fabricação do papel, criada pelos chineses, tinha finalmente chegado à Europa, trazida por árabes através da Rota da Seda (Capítulo 5). Os
árabes introduziram a técnica primeiro no norte da África e, no final do século
XIII, um moinho de papel foi instalado em Fabriano, na Itália, cidade que ainda
hoje é um importante centro de produção de papéis de qualidade.
A mecanização da produção do livro aconteceu quando o alemão Johann
Gutenberg (1387-1468) inventou um sistema de impressão em que as letras
eram entalhadas em peças individuais, os tipos móveis, e podiam ser reutilizadas para compor novos textos. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi
a Bíblia, em 1456. A nova técnica fez a vida intelectual e espiritual da Europa
mudar para sempre.
Blocos de madeira em relevo sendo preparados para compor o Livro das profissões.
Xilogravura de Jost Amman, 1568.

A imagem mostra um impressor removendo da prensa uma folha recém-impressa,
enquanto um assistente aplica tinta nos tipos. Ao fundo, outros dois trabalhadores
montam uma nova página, selecionando letras de uma caixa de tipos.

A pintura e a perspectiva

Tips Images/Age Fotostock/Easypix

Interessados no mundo natural, os artistas e
arquitetos desenvolveram um sistema capaz de representar o mundo visível de maneira muito convincente, proporcionando ao observador a ilusão
de três dimensões. Esse sistema, chamado pers-

pectiva, foi demonstrado pelo arquiteto Filippo
Brunelleschi (1377-1446) quando estudava a construção da cúpula da catedral de Florença, em 1420.
Brunelleschi, que havia estudado as técnicas
construtivas dos edifícios romanos da Antiguidade, venceu um concurso para solucionar a cúpula da catedral de Florença,
edifício que, embora projetado no
final do século XIII, permanecia inacabado. Brunelleschi desenhou uma
cúpula ligeiramente ogival. Enquanto
trabalhava nesse projeto, inventou
também um engenhoso sistema de representação, que permitiu desenhá-la
em perspectiva.
Vista aérea da Basílica de Santa Maria del Fiore,
Catedral de Florença, localizada no Centro histórico de Florença, Itália. Foto de 2011.
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Interfoto/Latinstock

Perspectiva, gravura de Hans Vredeman
de Vries, impressa em 1604.

Albrecht Dürer. O perspectógrafo, 1525. Gravura que ilustra o Tratado sobre as medidas, escrito por esse artista.

Reprodução/Coleção Stapleton, Londres, Inglaterra.

Em 1435, o arquiteto Leon Battista Alberti (1404-1472) descreveu em seu tratado Da
pintura o sistema de desenho em perspectiva, proporcionando uma versão simplificada
desse método a um grande número de ilustradores, pintores e arquitetos.
No sistema de Alberti, traçavam-se, a
partir dos objetos a serem representados,
linhas imaginárias que convergiam a um
ponto no centro da cena (chamado ponto de
fuga). Com auxílio dessas linhas, os artistas podiam determinar os tamanhos exatos
que os objetos pareceriam ter a diferentes
distâncias, reproduzindo a impressão óptica de serem menores
e estarem mais próximos uns aos outros, à medida que se distanciam de nós. O efeito final é a sensação de conexão com a cena
representada, como se esta fosse uma continuação da realidade.
Os artistas da Renascença desenvolveram vários métodos geométricos e mecânicos para construir imagens em perspectiva. Na
época foram criados instrumentos
que ajudavam a analisar os objetos
que se queria representar.

Esta gravura do alemão Albrecht Dürer (1471-1528) mostra o funcionamento do perspectógrafo, um dos instrumentos usados para marcar em uma superfície bidimensional os pontos
correspondentes a um objeto tridimensional
que se quer desenhar.

Arte e ciência no Renascimento
No ambiente cultural de Florença, ao qual se
dirigiam jovens de toda a Europa, surgiu uma nova
geração de artistas. Esses jovens redefiniram o papel do artista e impulsionaram as ideias científicas
de seu tempo.
Três deles, posteriormente considerados os
grandes mestres do Renascimento, foram responsáveis por essa mudança: Leonardo da Vinci
(1452-1519), Michelangelo (1475-1564) e Rafael
(1483-1520). Os três colaboraram para difundir a
influência artística de Florença ao atuarem, mais

tarde, em outros centros italianos.
Leonardo aprendeu as técnicas artísticas
trabalhando como aprendiz em Florença. Mas
ele não foi apenas artista. Sua curiosidade o
levou a pesquisar o funcionamento do corpo
humano, o voo de insetos e pássaros, os reflexos em espelhos curvos, o crescimento das
plantas, a harmonia dos sons, o comportamento
dos líquidos e o movimento dos planetas. Trabalhou como engenheiro e urbanista, projetando
canais, fortificações e dispositivos bélicos.

152

Arte_vu_PNLD2015_U2C12_148a161.indd 152

6/17/13 11:02 AM

Reprodução/Museu do Louvre, Paris, França.

Reprodução/Coleção Real Britânica, Londres, Inglaterra.

Para Leonardo, a arte era uma forma de indagação e o desenho era uma “coisa mental”,
um processo intelectual, uma ferramenta para
estruturar o pensamento. Ele utilizou o desenho como instrumento de investigação em todas as disciplinas e também como forma de documentar suas pesquisas. Leonardo concluiu
poucas pinturas, mas entre elas estão algumas
das mais conhecidas do Ocidente, como A última ceia e a Mona Lisa, a obra mais visitada do
Museu do Louvre, em Paris.

Leonardo da Vinci. Estudos do feto no útero. 1510-1513. Coleção Real
Britânica, Londres, Inglaterra.

Para Leonardo, pesquisar a natureza era sobretudo um meio de
adquirir conhecimentos sobre o mundo visível. Estudou anatomia dissecando cadáveres e fazendo anotações e desenhos,
como este que mostra um embrião desenvolvendo-se no útero.
Algumas dessas páginas, hoje dispersas, se encontram em museus e bibliotecas em vários lugares do mundo.

Leonardo da Vinci. Retrato de Lisa Gherardini, mais conhecido como Mona Lisa ou La
Gioconda. 1503-1506, óleo sobre madeira, 77 cm x 53 cm. Museu do Louvre, Paris.

Nas primeiras pinturas renascentistas as figuras humanas eram representadas a partir da observação de esculturas (como é o caso da Vênus
de Botticelli) e, por isso, em geral aparentavam certa rigidez. Para evitar esse problema, ao pintar a Mona Lisa, Leonardo deixou o contorno
da figura pouco preciso, aplicando a técnica conhecida como sfumato
(esfumado). Especialmente nos olhos e na boca, o artista usou um suave
sombreado, que contribui para a expressão enigmática de sua modelo.

endo sobre o Renascimento
A nova concepção da natureza e da História
Essa sociedade [renascentista], de pessoas que individualmente decidem e agem, está interessada em conhecer objetivamente: a natureza, lugar da vida e de origem da matéria do
trabalho humano; a história, que dá conta das causas e das
consequências do agir; o homem, como sujeito do conhecer e
do agir.
Por que se pergunta tudo isso à arte e não, por exemplo, à
ciência? É preciso ter presente que, nesse período, a ciência
evolui mais lentamente; ainda está entravada por preconceitos

doutrinários: as primeiras descobertas científicas do século XV
aconteceram efetivamente por meio da arte e será um artista
que abrirá, no fim do século, o curso de uma ciência autônoma,
como, em outro campo, é autônoma a arte: Leonardo. Em segundo lugar, o conhecer da arte é, conjuntamente, o conhecer
e o fazer, ou melhor, é um conhecer fazendo, produzindo obras
que são, ao mesmo tempo, fatos e valores.
ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte Italiana, de Giotto a Leonardo –
v. 2. São Paulo: Cosac Naify, 2003. p. 130.
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Michelangelo aprendeu técnicas de afresco e
desenho, mas seu interesse maior era pela escultura. Afirmava ter aprendido essa arte observando a coleção de esculturas clássicas da família
Médici, ricos banqueiros de Florença. Diferentemente de Leonardo, sua maior fonte de inspiração não era a natureza, mas a cultura. Michelangelo interessava-se pela história e foi poeta,
arquiteto e urbanista.

O Papa Júlio II encomendou a Michelangelo a pintura do teto de uma capela erguida no
Vaticano por seu antecessor Sixto IV; a Capela
Sistina. Michelangelo trabalhou praticamente
sozinho durante quatro anos. O conjunto está
povoado de figuras, algumas representadas
como esculturas, outras cheias de vida e em intenso movimento. Os afrescos mostram passagens do Antigo Testamento, como Deus criando
o Sol e os planetas, a expulsão do Paraíso e o
dilúvio. Mais tarde Michelangelo recebeu a missão de representar o Juízo Final na parede do
altar da mesma capela.

Michelangelo Buonarroti. Pietà, 1498-1499. 1,74 m de
altura x 1,95 m de base. Catedral de São Pedro, Vaticano.

O primeiro grande trabalho realizado por Michelangelo foi esta Pietà. Aqui, a Virgem Maria, que,
por seu semblante jovem e belo, poderia estar carregando o menino Jesus, sustenta em seu colo o
corpo sem vida de Jesus crucificado. O artista
escolheu em Carrara, região do centro da
Itália de onde é extraído o melhor mármore do mundo, o bloco para este conjunto. Ele
dizia que seu trabalho de escultor consistia
em libertar as figuras que já existiam presas na pedra.

Michelangelo Buonarroti.
A criação de Adão. 1508-1512.
Afresco no teto da Capela
Sistina, Vaticano.

Bridgeman Art Library/Museus do Vaticano, Roma, Itália.

E.Mogilnikov/Shutterstock/Glow Images/Catedral de São Pedro, Vaticano, Itália.

A cena mais conhecida desse conjunto é A criação de
Adão, na qual Michelangelo
retrata o momento em que
Deus transmite vida ao corpo do primeiro homem.
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The Bridgeman Art Library/Coleção Nacional de Arte, Dresden, Alemanha.

Quando chegou a Florença, Rafael já sabia
produzir em suas telas a sensação de profundidade e usar a técnica do sfumato para amenizar
a rigidez das figuras. Nessa cidade encontrou Leonardo e Michelangelo trabalhando a pleno fôlego. Rafael criou imagens simples, porém harmônicas e cheias de vida. A sensação de perfeição
transmitida por suas composições se explica em
parte pela utilização de tipos “ideais” de beleza,
que ele depurava a partir da observação.

Rafael (Raffaello Sanzio). Madona Sistina, 1513-1514. 265 cm x 196 cm.
Óleo sobre tela. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, Alemanha.

Rafael dedicou-se diversas vezes ao tema da Virgem e o Menino, e a pintura ao lado foi a última dessa série. Nesta composição, uma cortina revela a imagem celestial da Virgem, com
expressão doce e maternal, que caminha sobre as nuvens sustentando o filho. Ao fundo, em meio à luz difusa, o que parece
ser pequenas nuvens são rostos de anjos. Outros dois anjos
aparecem em primeiro plano, na borda inferior.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E hISTóRIA..

As navegações

Reprodução/Atlas Miller/Biblioteca Nacional, Paris, França.

As viagens ultramarinas de descobrimento surgiram em resposta ao
interesse espanhol e português em fazer parte no comércio europeu
com o Oriente, na época monopolizado pelas cidades italianas. O desenvolvimento da tecnologia de navegação, que incluía conhecimentos de astronomia e o uso de instrumentos náuticos como a bússola
e o astrolábio (já conhecidos pelos muçulmanos), contribuiu para o
sucesso desse empreendimento.
Em 1497, o navegante português Vasco da Gama contornou o sul
da África e no ano seguinte chegou à Índia. Pouco antes, em 1492,
um navegador genovês, Cristóvão Colombo, convencido da possibilidade de alcançar a Índia pelo Ocidente, e patrocinado pela corte
espanhola, chegou ao chamado Novo Mundo, dando o passo inicial
para o vasto império colonial que a Espanha ali estabeleceria.

“Terra Brasilis”, página do Atlas Miller, cerca de 1519. Bibliothèque Nationale,
Paris.

Os portulanos eram um tipo de carta náutica que representava as áreas
litorâneas em detalhe. O êxito das grandes expedições dos séculos XV e XVI
dependia desses mapas marítimos. A carta aqui mostrada representa cenas
da recém-descoberta terra do Brasil. O mapa faz parte do Atlas Miller, considerado uma das obras-primas da cartografia renascentista.
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O papa Júlio II contratou Michelangelo, Rafael e o arquiteto Donato Bramante (1444-1514) para criar uma nova
estética para o cristianismo e revitalizar Roma e o Vaticano
com edifícios inspirados nos monumentos da Antiguidade.
Um exemplo dessa nova estética está no pequeno templo encomendado a Bramante pelos reis Isabel e Fernando da Espanha (os mesmos que patrocinaram a viagem de
Colombo) para ser construído em Roma no local em que,
segundo a tradição, o apóstolo Pedro foi crucificado.
O Tempietto (pequeno templo) é um monumento dedicado ao martírio de São Pedro.
Foi construído por Bramante em 1508, no pátio interno da igreja de São Pedro in
Montorio, em Roma. Foto de 2007.

Bramante projetou o Tempietto usando proporções harmônicas e sintetizando
os modelos históricos da Antiguidade e a arquitetura religiosa renascentista.
Giuseppe Dall’Arche/Corbis/Latinstock

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E hISTóRIA..

Reforma protestante e Contrarreforma católica
No início do século XVI, a Inglaterra e a França não mais toleravam a interferência do papa e o escoamento de riquezas do norte
da Europa para a Itália, na forma de tributos religiosos. Esse desconforto com a Igreja precipitou a revolução protestante, inicialmente com Lutero, na Alemanha, e depois com Calvino, na Suíça.
Apontando questões como a ostentação do papado e a venda de indulgências, prática pela qual os fiéis pagavam à Igreja
por um lugar no paraíso, o sacerdote alemão Martinho Lutero
(1483-1546) se indispôs com o papa, foi excomungado e definiu

diretrizes para uma igreja independente. Mais tarde, na Suíça, o
francês João Calvino (1509-1564) formulou uma teologia mais
radical, que excluía do cristianismo rituais como a música instrumental e qualquer tipo de decoração no interior das igrejas.
Diante desses movimentos, a Igreja católica iniciou a Contrarreforma, um conjunto de medidas que incluíram a reafirmação
de antigos dogmas, a adoção de austeridade e a criação da Inquisição, tribunal eclesiástico destinado a combater aqueles
que se desviassem das práticas religiosas oficiais.

Livros ilustrados

Reprodução/Museu da Filadélfia, Filadélfia, EUA.

A técnica de fazer gravuras em madeira, chamada xilogravura, já era usada antes da publicação da Bíblia de Gutenberg.
A invenção da imprensa, porém, fez com que as oficinas de impressão se disseminassem pela Europa, aumentando significativamente a demanda por artistas gravadores.
A cidade de Nuremberg, na Alemanha, despontou como um
importante centro de produção de livros já no final do século XV.
Ali trabalhava o jovem Albrecht Dürer (1471-1528), que se tornaria o maior artista gráfico do Renascimento.
Albrecht Dürer. Adão e Eva. 1504. Xilogravura, 25 cm x 19,2 cm. Museu de Arte, Filadélfia, Estados Unidos.

Com 27 anos, Dürer ilustrou O apocalipse de São João. Nessas imagens, valendo-se apenas da linguagem gráfica, o artista conseguiu criar efeitos admiráveis de volume, profundidade, luz, sombra e textura. Orgulhoso de suas obras, Dürer imprimia sua assinatura em lugar de destaque, neste caso na placa que pende de um ramo seguro por Adão.
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Reprodução/Biblioteca Municipal Mario de Andrade, São Paulo.

Foi através dos livros ilustrados que os europeus entraram em contato com as primeiras
imagens do Novo Mundo. Para além do oceano
Atlântico, tudo era lenda: o mar era povoado de
monstros marinhos; a terra, de animais gigantes e

ferozes. Mas o que mais atraía a curiosidade dos
europeus eram os costumes e os rituais dos indígenas nativos dessas terras.
O aventureiro alemão Hans Staden (c. 1525-c. 1579) escreveu um dos primeiros relatos sobre
o Brasil. Em 1550, Staden foi capturado por tupinambás, vivendo entre eles durante nove meses
e meio, até ser resgatado por marinheiros franceses que o levaram de volta à Europa.
Preparo de carne humana, uma das imagens de Americae praeterita eventa
(Eventos passados da América).

A edição mais conhecida dos relatos de Hans Staden foi a
produzida pelo gravador e editor flamengo Théodore de Bry
(1528-1598), como parte do terceiro volume de uma coleção
sobre viagens a novas terras. Aqui vemos como os indígenas
assavam a carne humana, segundo descrição de Hans Staden.
Note que os indígenas foram representados pelos europeus
como modelos renascentistas: a mulher à esquerda se parece
com a Vênus de Botticelli.

O Maneirismo
Paolo Veronese. Cristo na casa de Levi, 1573. Óleo sobre tela, 5,56 m x
12,8 m. Galeria da Academia, Veneza, Itália.

Esta enorme tela de Paolo Veronese (1528-1588) é um exemplo de pintura maneirista. O pintor recebeu a encomenda
de uma Última Ceia para um convento de Veneza. Depois
de pronta a pintura, Veronese foi convocado a comparecer
ao tribunal da Inquisição, pois certos detalhes foram considerados irreverentes para uma cena religiosa. Veronese
incluíra cães, anões, bárbaros e bêbados em sua complexa e
imensa composição. Para conciliar a situação, mudou o título da tela, que passou a se referir a outra passagem bíblica:
um banquete servido pelo coletor de impostos Levi.

Mary Evans/Other Images/Galeria da Academia, Veneza, Itália.

Na última metade do século XVI a pintura
de Michelangelo, Rafael e Leonardo havia alcançado tamanha capacidade técnica que parecia impossível superá-los. Assim, os artistas
da geração posterior vivenciaram uma espécie de crise, a qual tentaram contornar trabalhando com temas intelectuais, empregando
efeitos ópticos ousados, figuras em poses exageradas, gestos enigmáticos e intensa força de
expressão. Tais aspectos caracterizam a arte
maneirista.
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Hoje entendemos o Maneirismo como um período de transição, mas é possível perceber que
algumas características já surgiam na obra dos
artistas do final do século XVI, prenunciando
um novo período da produção artística europeia: o Barroco.

Danilo Donadoni/Easypix

Entre os arquitetos do século XVI, o italiano
Andrea Palladio (1508-1580), cujos projetos foram edificados na região de Veneza, se destacou
como um grande teórico, mas também um realizador prático. Algumas de suas vilas foram decoradas por Veronese.

Andrea Palladio. La Rotonda, 1551-1553,
Vicenza, Itália.

Nesta casa de campo aristocrática,
que é o mais famoso edifício de Palladio, o arquiteto concretizou seus princípios teóricos. Ele usou proporções
ideais, simetria e as ordens clássicas,
que aparecem nas colunas e pórticos
evocando templos gregos. No interior
há um átrio coberto por uma cúpula.

Shakespeare e o teatro elisabetano
Quem nunca ouviu falar do amor de Romeu e Julieta?
Ou do príncipe com a caveira na mão dizendo “Ser ou não
ser…”? Para quem já assistiu alguma de suas peças, pensar
em Shakespeare é lembrar grandes tragédias, heróis em
crise e grandes emoções.
O que nem sempre se imagina é o ambiente em que
essas peças eram representadas. O teatro elisabetano, que se desenvolveu na Inglaterra durante o reinado de Elisabete I (1533-1603) e do qual William
Shakespeare (1564-1616) foi o maior expoente,
era frequentado por todos – do povo à rainha –
e os atores proclamavam seus versos em meio à
algazarra, aos vendedores ambulantes e ao cheiro de comida.

Dorlin

g Kin

dersle

y/Gett

y Ima

ges

Ilustração representando o teatro Globe visto do alto. Construído em 1599, o
teatro foi destruído pelo fogo em 1613. Em 1997 foi feita uma reconstrução
moderna, o Shakespeare’s Globe, no bairro londrino de Southwark.

O palco era retangular. Diante deles ficavam os que pagavam um centavo para entrar. Ali se acotovelavam marinheiros, artesãos, a criadagem e outros trabalhadores. Quem podia pagar mais, comprava um lugar
melhor: as classes poderosas dividiam-se nas galerias que cercavam o
tablado. A rainha tinha lugar cativo. Os jovens cortesãos chegavam a sentar
no palco: era chique chegar atrasado e acomodar-se ao lado da cena, com a
peça já começada.
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Shakespeare frequentava a corte, envolvia-se
nas intrigas, compreendia os jogos políticos. As
peças eram feitas desse rico cenário em transformação. Por isso eram centradas na ação, que se
desenvolvia em diferentes lugares. Em Hamlet,
por exemplo, a ação passa da vigia dos guardas ao salão do palácio, para, na cena seguinte,
acompanhar um exército nos campos da Dinamarca e voltar ao protagonista, agora num cemitério.
Falando assim, imaginamos cenários suntuosos; mas não era esse o caso. As peças
quase não contavam com cenários. Para dar
conta de sua dimensão grandiosa, muito do
ambiente em que a ação se desenvolvia era
apenas narrado, para que o público o criasse
com sua imaginação.
Shakespeare misturava, no linguajar de seus
personagens, a alta poesia e a fala corriqueira
da população. Esse jogo, aliás, era uma de suas
características fundamentais: suas peças precisavam abarcar os gostos de uma plateia muito
diversificada.
Nas peças do período elisabetano havia vitalidade de personagens contraditórias e palpáveis, diálogos rápidos, enredos bem construídos. Cada peça constrói para si um universo,
e o povoa com personagens dignos de serem
lembrados. Dois amantes não se amam da mesma forma desde Romeu e Julieta.

Mário Fontes/Folhapress

Reis, nobres e famílias poderosas povoam
as peças de Shakespeare. Seus monarcas estão
inseridos em um mundo complexo, sabem das
consequências de suas ações e vivem a se questionar. Shakespeare compreende que há um ser
humano por trás da coroa. Existem reis bons e
reis maus; ser rei simplesmente não basta. Ao
longo de sua carreira, Shakespeare escreveu,
além de tragédias, diversos dramas históricos
contando passagens não só da história da Inglaterra, mas também da Grécia clássica e de Roma.
No entanto, se os aristocratas quase sempre
aparecem como figuras centrais das tramas, são
constantemente apoiados por personagens populares, descritos com a mesma riqueza de detalhes
que os nobres. Nas comédias de Shakespeare,
cresce a participação das camadas populares:
sem o artesão que é transformado em burro não
seria possível a história de Sonho de uma noite
de verão. Nos dramas e tragédias, esses personagens também existem – Julieta não realizaria
sua empreitada sem a ajuda da ama; em Rei
Lear, a ação é comentada constantemente pelo
bobo da corte.
Todos se viam representados no palco e,
através dessa representação, sentiam a complexidade da condição humana, de agir no mundo,
de questionar-se sobre ele. No palco, o indivíduo se afirmava – e afirmar o homem como centro era uma mudança radical.

O grupo paulistano Ornitorrinco
representa Sonhos de uma noite de
verão, em Nova York, em 1991.

As peças de Shakespeare têm
sido encenadas em todo o mundo
desde o século XVII. A montagem
de Sonhos de uma noite de verão
pelo grupo brasileiro Ornitorrinco fez enorme sucesso internacional em 1991.

| CApÍtulo 12 | RenAsCimento | 159

Arte_vu_PNLD2015_U2C12_148a161.indd 159

6/17/13 11:03 AM

Pesquisa as múltiplas
leituras de Shakespeare
shakespeare foi um homem de seu tempo. sua obra faz parte do processo de transição da idade média para o mundo moderno.
suas peças representam com precisão o individualismo e o humanismo que caracterizaram esse período.
por isso, ao remontar suas peças nos dias de hoje, muitos encenadores modificam as ideias originais, na tentativa de debater
o tempo presente, o nosso tempo, a partir da dramaturgia de shakespeare.

Teoria – diferentes montagens
Artigo Enciclopédia Itaú Cultural – Romeu e Julieta
<www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=espetaculos_biografia&cd_
verbete=603>.
Assista a um trecho de uma montagem da peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, encenada pelo Grupo Galpão. Repare
que trata-se de um espetáculo de rua, montado em cima de um carro antigo. Em um site de busca, digite: Grupo Galpão
30 anos – Romeu e Julieta no Rio de Janeiro.
Assista agora a um trecho da montagem de Ham-Let, adaptação da peça Hamlet de Shakespeare, pelo Grupo Oficina,
dirigido pelo diretor, ator, dramaturgo e encenador José Celso Martinez Corrêa (1937-), conhecido como Zé Celso. Em
um site de busca, digite: Hamlet – Ocupação Zé Celso (2009).
Depois de assistir a esses trechos, discuta com o professor e os colegas as seguintes questões: As cenas a que você
assistiu correspondem à sua ideia de Shakespeare? Que elementos você considerou estranhos? Na sua opinião, o
artista deve ter total liberdade de modificar a obra ou deve mexer o mínimo possível na ideia da peça original?
(Acesso em: maio 2013.)

PráTica – leitura de um trecho
Agora, em grupos, vamos fazer a leitura de um trecho de uma obra de Shakespeare.
Veja nos links abaixo a primeira cena das peças Hamlet e Romeu e Julieta:
http://lpm-editores.com.br/livros/Imagens/hamlet.pdf
http://lpm-editores.com.br/livros/Imagens/romeu_julieta.pdf
Siga as orientações do professor e comece a pensar em como você realizaria essa cena nos dias atuais.
(Acessos em: jun. 2013.)

PARA ENCERRAR
Converse com o professor e os colegas sobre a experiência de ler uma cena de teatro. Quais as dificuldades de transformar
o texto escrito em texto falado? Quais os caminhos para tornar esse exercício prazeroso, tanto para quem lê como pra quem
escuta? Como seria trazer a obra para os dias de hoje?

Como seria possível adaptar a cena que vocês leram
para um contexto contemporâneo?
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AÇÃO Shakespeare
contemporâneo
Vamos agora realizar uma cena atual, partindo da leitura de shakespeare feita pelos grupos. A cena que faremos é complexa,
recheada de ações, personagens e acontecimentos. siga as orientações do professor/diretor: ele vai olhar a cena de fora, o que
é fundamental para a boa execução. o mais importante aqui não é o texto decorado, mas sim o texto compreendido. As falas
podem ser modificadas livremente, contanto que mantenham a ideia defendida pelo grupo para a montagem.
Boa cena e boa sorte!

Para aQUecer
Cada grupo vai definir um espaço para realizar sua cena. Utilizem criativamente o ambiente da sala e seus elementos: janelas,
portas, armários, mesas, cadeiras. Se possível, utilizem outros espaços da escola: o pátio, a quadra, os corredores.
Cada grupo vai montar três fotos cênicas para três momentos da cena: começo, meio e fim. A foto cênica é uma imagem
estática e posada, uma foto dos atores no espaço de cena. Essas fotos vão servir de referência para a montagem. É importante
ficar atento para a composição da foto, aproveitando a profundidade e as características do espaço escolhido, dos diferentes
planos possíveis (atores de pé, agachados, em lugares mais altos, etc.). Nas fotos, os atores vão usar os elementos trazidos de
casa, como figurinos e adereços.
Cada grupo vai ensaiar o que falta em sua cena. Ou seja, rechear com ações e falas as fotos que já estão combinadas.

Para VaLer
Agora sigam a orientação do professor para a sequência de apresentações. Cada grupo vai escolher um título para sua cena.
A apresentação do título em voz alta pelo diretor é a marca para que a cena comece.
Depois das apresentações, converse com o professor e os colegas sobre como foi remodelar a cena para os dias atuais.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Reprodução/Museu do Louvre,Paris,França.

capítulo 13

Retratos oficiais:
suntuosos símbolos
de poder.

Ostill/Shutterstock/Glow Images

Hyacinthe Rigaud. Luís XIV, 1701.

A autenticidade
da arquitetura
religiosa no Brasil.

Aleijadinho. Fachada da Igreja da Ordem Terceira de
São Francisco de Assis de Ouro Preto, 1770.

1630-1654

Holandeses em Pernambuco
1643-1715

Absolutismo: reinado
de Luís XIV na França

1652 Fundação de Vila Rica
(atual Ouro Preto)
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Luz, sombra e ação: a pintura
revolucionária de Caravaggio.

Caravaggio. Medusa, 1597.

O mestre do barroco mineiro.
Albert Eckhout. Homem africano, 1641.

Um Brasil visto
por artistas europeus.

Rômulo Fialdini/Acervo Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., São Paulo, SP.

Aleijadinho. Nossa Senhora
das Dores, 1790-1810.

1655-1 682

Cenário histórico
No começo do século XVII os países europeus viviam os efeitos do crescimento econômico e da expansão colonial. Monarcas
enriquecidos com a política mercantilista equipavam seus exércitos, intensificando a concentração de poder. Depois das reformas
religiosas, a Europa estava dividida entre católicos e protestantes,
e a monarquia tornara-se a instância máxima de autoridade. O
centro de maior influência cultural no início do período era Roma,
mas no final do século a corte francesa assumiu essa posição.
A cultura ocidental europeia expandiu-se com a colonização
de outros continentes, subjugando as culturas tradicionais dos
povos que viviam nas Américas, na África e na Ásia.

Construção do Palácio de Versalhes
1657 Colunatas da Praça de
São Pedro, Vaticano

1763 Rio de Janeiro torna-se
capital do Brasil
163
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Uma arte emocional
estilo que recebeu o nome de barroco.
A voluta é a forma que melhor caracteriza o
espírito ornamentado do barroco. Trata-se de
um elemento de decoração em forma de curva,
geralmente espiralada, que comparece na arquitetura, nos conjuntos esculturais e nas pinturas
desse período. Mais tarde a profusão desses ornamentos evocando conchas, ondas e brotos vegetais, recebeu o nome de estilo rococó.

Reprodução/Museu Cooper Hewitt, Nova York, EUA.

Como parte do programa para reconquistar seguidores que haviam se unido aos protestantes, a
Igreja católica, no século XVII, passou a empregar
a arte como instrumento para encorajar a devoção. A ideia era doutrinar sensibilizando visual e
emocionalmente. Para tanto, a Igreja e a nobreza
católicas patrocinaram grandiosas construções e
exuberantes projetos de decoração. Impregnado
desse espírito emocional, emergiu na Europa o

Jacques de Lajoüe (1687-1761). Ornamento
em rocalha, 1740. Museu Cooper Hewitt,
Nova York, EUA.

Os artistas do século XVII valiam-se de efeitos que pudessem comover o espectador, de modo a convencê-lo
de que algo irreal poderia se tornar realidade.
Um exemplo do uso destes artifícios emocionais está
na composição da capela Cornaro, realizada pelo escultor e arquiteto italiano Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). No conjunto, a iluminação filtrada por uma janela oculta colabora para salientar a impressão de uma
visão celestial.

The Bridgeman Art Library/Getty Images

A rocalha, elemento característico do
rococó, combina motivos estilizados
de pedras e conchas em formas curvas
côncavas e convexas, cheias e vazadas
e, muitas vezes, assimétricas.

Gian Lorenzo Bernini. O êxtase de Santa Teresa, 1647-1652. Mármore. 350 cm. Capela
Cornaro, Igreja de Santa Maria della Vittoria, Roma.

Esta escultura está no altar dedicado a Santa Teresa de Ávila (1515-1582),
que descreveu em várias obras suas visões místicas. Bernini representou
a passagem em que a religiosa conta que um anjo atravessou-lhe o coração com uma flecha de ouro incandescente, enchendo-a simultaneamente
de dor e prazer. A maestria de Bernini em capturar movimento e emoção
em suas figuras é reforçada pela habilidade de simular diferentes matérias no mármore.

164

Arte_vu_PNLD2015_U2C13_162a175.indd 164

6/17/13 11:03 AM

guiam ver sua beleza. Caravaggio escolhia seus
modelos entre gente do povo, de mãos grosseiras
e modos rudes, e os personagens de seus quadros
pareciam muito mais verdadeiros que as figuras
idealizadas presentes na arte do Renascimento.
As figuras pintadas por Caravaggio emergem de
fundos escuros e brilham numa claridade tão intensa como a dos holofotes usados no teatro.

Photo Scala/Glow Images/Igreja de São Luís dos Franceses, Roma, Itália.

Roma foi o primeiro centro em que se desenvolveu a arte barroca. Ali trabalharam artistas de
toda a Europa, que depois difundiram o novo estilo em outros países.
O responsável pela revolução na pintura
barroca foi o italiano Michelangelo Caravaggio
(1571-1610). Sua pintura era de tal realismo e tão
original, que muitas pessoas da época não conse-

Caravaggio (Michelangelo de Merisi).
O chamado de São Mateus. 1599-1600. 3,24 m x
3,40 m, Igreja de São Luís dos Franceses, Roma.

Esta pintura representa o momento em
que Jesus chama Levi, o cobrador de
impostos, para se juntar a seus apóstolos. O braço estendido de Jesus evoca o
afresco da Capela Sistina em que Michelangelo representou Deus dando a vida a
Adão (Capítulo 12). Um raio de luz rasga
a pintura da direita para esquerda, iluminando os rostos e intensificando a força
emocional da cena.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E BIoLogIA..
Science Source/Diomedia

A ciência e as novas imagens do mundo
Caravaggio buscava verossimilhança em sua pintura, mas sem o caráter de es‑
tudo científico do objeto, característico do Renascimento. A arte barroca não se
preocupou em acrescentar algo ao conhecimento objetivo da natureza, pois para
isso existia a ciência.
A investigação da natureza iniciada no Renascimento mudara a visão de mundo
dos europeus. Os cientistas do século XVII criaram instrumentos para investigar o
sistema solar e os microrganismos. O telescópio desenvolvido pelo italiano Galileu
Galilei (1564‑1642) possibilitou a observação
mais precisa do céu e suas descobertas con‑
Músculos do coração, desenhos de Anton
van Leeuwenhoek, século XVIII.
firmaram as ideias de que a Terra e os demais
planetas giravam em torno do Sol. O micros‑
Os primeiros cientistas tinham que
cópio, aperfeiçoado pelo holandês Anton van
ser também exímios desenhistas para
Leeuwenhoek (1632‑1723) permitiu observar e
registrar suas descobertas.
estudar seres vivos extremamente pequenos.
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Selva/Leemage/Other Images

A primeira companhia de Commedia dell’Arte foi registrada em 1545,
na cidade italiana de Pádua. Eles se
definiam como vendedores de comédia, dispostos a viajar de cidade em
cidade, oferecendo sua mercadoria.
As companhias de Commedia
dell’Arte costumavam se apresentar
nas praças, sobre uma carroça. Os
atores, acompanhados de música,
acrobacias e máscaras, tomavam a
cena, representando personagens
caricaturais ou grotescos que compunham uma comédia vigorosa e
praticamente improvisada. Terminada a encenação, os comediantes
coletavam as moedas oferecidas por
seu trabalho e partiam em direção ao
Comediantes italianos, Jean-Antoine Watteau (1684-1721). 66 cm x 80 cm, 1720.
palácio. Lá, os nobres os aguardavam
Galeria Nacional de Arte, Washington D.C., EUA.
ansiosos e ofereciam mais moedas.
Na França, pintores barrocos como Jean-Antoine Watteau tomaram a ComRapidamente o fenômeno se esmedia dell’Arte como tema.
palhou, e por quase toda a Europa
cidades e cortes receberam visitas
das companhias italianas de comédia de improviso.
Para conquistar tanto a gente do povo como os nobres, os enredos tinham de ser maleáveis, permitir adaptações. Era imprescindível, portanto, a capacidade de improvisação.
Os personagens evocavam figuras típicas da sociedade, e cada
ator se especializava em um deles. Os personagens eram tipos populares que viviam longe da vida palaciana, se expressavam no
palco com vozes cômicas, posturas deformadas, canções e tiradas
espirituosas. A fim de manter um mínimo de ordem, os oito ou
dez atores de cada companhia combinavam um roteiro básico comum. Nele estavam resumidas as cenas que compunham a trama
e cabia aos atores recheá-las com improvisos. As tramas giravam
sempre em torno de temas simples, como a sátira dos costumes,
Pantalone, ilustração francesa do século XIX.
velhos apaixonados, servidores malandros, maridos traídos. Também eram encenados números prontos – truques, efeitos ou piadas
Pantalone era um mercador de Veneza rico e avarento, que representava
previamente preparadas.
a burguesia. Ás vezes, representava
O eixo principal das apresentações eram as situações produzium pai avesso à ideia de consagrar
das pelos Zanni, criados provenientes de Bérgamo. Alguns eram
o
amor dos jovens; outras vezes, um
espertos e ardilosos; outros, bonachões e estúpidos; por isso cosvelho apaixonado que, incapaz de
tumavam aparecer em duplas. Usavam uma meia-máscara deforconsumar seu amor, acabava sempre
mada, feita de couro. Tinham barba malfeita e chapéu de abas
ridicularizado.
largas e traziam uma espada de madeira à cintura. As vítimas de

Reprodução/Galeria Nacional de Arte,Washington D.C., EUA.

Commedia dell’Arte
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A arte e o poder

Selva/Leemage/Other Images

sua sátira e trapaças eram os senhores, encabeçados por dois
personagens: Pantalone e Dottore.
Os filhos e filhas jovens de Pantalone, assim como os de Dottore, eram os innamorati (enamorados). Não usavam máscaras,
pois o público preferia que aparecessem graciosos e elegantes. O
seu amor muitas vezes movimentava a trama do espetáculo.
A Commedia dell’Arte fazia sucesso entre as camadas
populares, das quais tirava seus personagens e situações, mas era
o mecenato de nobres poderosos que garantia a sobrevivência
do empreendimento. As companhias não mediam esforços para
conquistar a amizade de poderosos, dedicando-lhes apresentações
e trabalhos intelectuais. Longe de contestar a sociedade de sua
época com suas sátiras, aos comediantes agradava dizer que
estavam ao lado do rei: precisavam consolidar seu ofício e sua
mercadoria. Graças à insistência das companhias, esse gênero
teatral ecoa até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, nosso Carnaval
conta com três de seus personagens típicos, derivados dos Zanni e
das Servette: Pierrô, Arlequim e Colombina.

Dottore, ilustração francesa do século XIX.

Dottore, por sua vez, satirizava os eruditos da época. Vindo de Bolonha, onde
ficava a universidade mais antiga da
Europa, era pedante, afeito aos discursos verborrágicos sem conteúdo.

Jose Ignacio Soto/Shutterstock/Glow Images

A concentração de poder nas mãos de monarcas absolutistas
alcançou seu auge com Luís XIV, da França. A partir do final do
século XVII, esse país tornou-se a referência cultural da Europa.
De Lisboa a Moscou os hábitos e os gostos dos reis franceses eram
admirados e imitados.
Os retratos oficiais de reis, príncipes, e nobres foram usados
como propaganda oficial, assim como ocorrera entre os imperadores romanos. As imagens enalteciam as qualidades dos monarcas.
Luís XIV, o Rei Sol, foi retratado mais de 200 vezes durante seu
reinado de 72 anos.
O maior símbolo do poder desse monarca foi a construção do palácio de
Versalhes, nas proximidades de Paris,
para residência das quase 20 mil pessoas que compunham a corte francesa.
Louis Le Vau e Jules Hardouin-Mansart. Palácio de Versalhes,
1668-1685. Vista do interior do Salão dos Espelhos e dos
jardins.

O rei, desejoso de interiores suntuosos para o
palácio de Versalhes, contratou o pintor Charles
Le Brun, que coordenou o trabalho de escultores,
pintores e artesãos, criando conjuntos de exuberância jamais vista, como o luxuoso Salão dos
Espelhos. Os jardins são compostos de terraços,
fontes e cercas vivas geométricas que delimitam
inúmeros ambientes.
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A relação da arte com o poder dos monarcas europeus pode ser vista também na obra do
pintor espanhol Diego Velázquez (1599-1660). O
artista, que inicialmente recebeu influência da
pintura de Caravaggio, desenvolveu quase toda
sua carreira como membro da corte de Felipe IV,
incumbido de retratar a família real e seus agregados. Velázquez desempenhou essa atividade
de forma extremamente criativa, como mostra
o famoso quadro As meninas.Vejam no boxe a
seguir como o poeta e crítico brasileiro Ferreira
Gullar (1930-) descreve essa pintura.
Diego Velázquez. A família de Felipe IV, ou As meninas, 1656. Óleo
sobre tela, 318 cm x 276 cm, Museu do Prado, Madri.

Neste retrato, o foco central é a infanta Margarita, princesa de cinco anos, filha de Felipe IV. Com suas damas de
companhia, ela visita o estúdio do pintor para quebrar a
monotonia das longas horas de imobilidade a que estavam
submetidos seus pais, os reis da Espanha. O próprio Velázquez se retrata à esquerda, segurando sua paleta e observando seus modelos.
Reprodução/Museu do Prado, Madri, Espanha.

endo sobre o barroco
As meninas
O quadro está de costas e está de frente: de costas para você
(que o vê por trás ao lado esquerdo) e de frente para Velázquez,
que o pinta. Mas a verdade é que está de frente para você e já
pintado. Aliás, desde 1656. Não obstante, Velázquez (você o
vê) o está pintando. São duas faces do tempo numa mesma
superfície de tela.
Aparentemente, você está atrás do quadro e de frente para
o pintor, que tem ao lado o seu motivo: a infanta e as damas
de companhia, que ele pinta. Mas não as pinta diretamente:
pinta a imagem delas refletida no espelho – um espelho que
não se vê, de cuja existência se sabe apenas pelas coisas que

reflete: o pintor, as meninas e as mulheres, o cão e também,
lá no fundo, um homem que se detém numa escada; ao seu
lado, refletidas noutro espelho pequeno, as imagens do rei e da
rainha, que entraram na sala, no outro extremo do aposento,
fora de nossa vista. Assim, o quadro contém o que se vê e o
que não se vê, num jogo de espelho e de espaços e tempos. É
o quadro dentro do quadro, imagens de imagens. Realidade e
ilusão que se confundem. Miragem, pintura...
[...]
GULLAR, Ferreira. Relâmpagos [dizer o ver]. São Paulo:
CosacNaify, 2003. p. 30 e 31.

O mercado de arte na Holanda
O crescimento econômico das nações europeias contribuiu para gerar uma influente classe
de burgueses, que se interessava em construir e
decorar suas casas. Com isso surgiu a demanda
por pinturas de cenas históricas, naturezas mortas e as chamadas pinturas de gênero, que representam cenas do cotidiano.

O sucesso da pintura de gênero estava em
atender ao gosto da época, de documentar com
realismo o bem-estar da vida burguesa.
Em países cuja religião dominante é o protestantismo, como a Holanda, o gosto pela pintura estimulou um mercado de arte que funcionava como
outro mercado qualquer de bens consumíveis.
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Reprodução/Museu Real Mauritshuis, Haia, Holanda.

É bom lembrar que o protestantismo não
admite o culto às imagens de santos, como
o catolicismo. Por isso a pintura holandesa privilegiou retratos e cenas domésticas
em lugar da pintura religiosa desenvolvida
pelos pintores italianos, financiados pela
Igreja católica.
Sem o patrocínio da Igreja e com limitadas encomendas, os pintores holandeses
tiveram de disputar o interesse do público.
Pela primeira vez na história do Ocidente,
eles pintavam seus quadros e depois saíam
em busca de compradores. Quando um artista percebia que determinado tema era
bem aceito pelo público, transformava-se
Rembrandt van Rijn. A aula de anatomia do Dr. Nicolas Tulp, 1632. Óleo sobre
tela, 169,5 cm x 216,5 cm. Mauritshuis, Haia, Holanda.
em especialista. Assim surgiram, por exemplo, os pintores de marinhas, gênero que
Rembrandt combinou o interesse pela ciência e o humanismo quantem o mar como tema.
do pintou este retrato de grupo, que não se limita a um agrupamenUm dos principais artistas holandeses
to de figuras. Pela primeira vez um retrato coletivo tinha um foco
dramático: um grupo de médicos observa o cadáver e ouve a aula do
do século XVII foi Rembrandt van Rijn
famoso anatomista, Dr. Tulp.
(1606-1669). Como a maioria dos pintores
barrocos, foi influenciado pela pintura de
Caravaggio e gostava de criar contrastes de luz e sombra.
Nos retratos pintados por Rembrandt podemos vislum- Reprodução/Museu Nacional da Dinamarca/Copenhague.
brar, para além da aparência e das feições, algo do íntimo
de seus modelos.

Holandeses no Brasil
Mercadores holandeses ávidos em participar do lucrativo comércio do açúcar cultivado no Brasil e comercializado pelos portugueses atacaram com sucesso as vilas de
Olinda e Recife, na capitania de Pernambuco. Permaneceram nessa região por 24 anos, aliando-se aos senhores de
engenho e consolidando seu domínio.
O conde holandês Maurício de Nassau foi nomeado
governador da região. Integrando a comitiva de Nassau,
que chegou a Pernambuco em 1637, estavam os pintores
Albert Eckhout (1610-1666) e Frans Post (1612- 1680).
Eckhout tinha a missão de documentar a paisagem, a
fauna, a flora e a população. Durante seus oito anos no Brasil, produziu retratos etnográficos – figuras em tamanho
natural dos habitantes locais – e naturezas mortas. Maurício de Nassau presenteou seu primo Frederico III, rei da
Dinamarca, com essas pinturas, que ainda hoje se encontram naquele país.

Albert Eckhout. Natureza morta com abacaxi, melancia
e outras frutas tropicais. Óleo sobre tela, meados do
século XVII, 91 cm x 91 cm. Statens Museum for Kunst,
Copenhague, Dinamarca.

Nas doze naturezas mortas pintadas por
Eckhout, frutas e legumes tropicais são representados em escala maior que a natural. Essas
pinturas expressam o fascínio dos europeus pelas terras brasileiras.
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depois de voltar à Holanda continuou pintando
temas brasileiros, baseando-se nos desenhos que
aqui esboçara.

Reprodução/Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Como já se revelara bom paisagista em seu
país de origem, Frans Post foi encarregado de
documentar a topografia e a arquitetura. Mesmo

Franz Post. Mauritiopolis, 1645. Gravura que ilustra livro de Barlaeus, estampa n. 35, exemplar pertencente à Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

Uma seleção dos desenhos de Frans Post foi usada para ilustrar um livro do humanista holandês Caspar Barlaeus (1584-1648)
que conta os feitos de Maurício de Nassau durante seus oito anos de governo no Brasil. Esta estampa mostra Recife com detalhes. À direita está Olinda, sobre a colina. À frente, a ponte inaugurada em 1644, ligando Recife à ilha de Antônio Vaz. Ao
fundo, o palácio de Maurício de Nassau.

O barroco no Brasil
Cenário histórico
No Brasil a colonização começou pelo litoral, onde foram
edificados fortes e vilas em pontos estratégicos. Aos poucos,
alguns desses núcleos tornaram-se centros comerciais importantes, como Recife, Salvador e Rio de Janeiro.
Os colonizadores portugueses, em atendimento aos
preceitos da Contrarreforma de converter os índios ao
cristianismo, empreenderam um programa de construção
de igrejas e conventos que difundiu o barroco no país.

O barroco se manifestou no Brasil e na América Latina
de maneira singular e marcante. Associado à religiosidade
dos colonizadores, o estilo está presente principalmente
nas igrejas e conventos edificados no Brasil a partir do século XVII. Por sua grande capacidade de absorver características das culturas locais, o barroco perdurou por longo período, em contínua renovação, em todos os países
latino-americanos.

Bahia
A cidade de Salvador, na Bahia, foi a primeira
capital brasileira. Com a descoberta de ouro no
interior da colônia, no final do século XVII, a cidade se tornou o principal porto para a zona de
mineração e grande praça de importação de africanos escravizados. Em Salvador estão as igrejas
mais ricas desse período.

O barroco que floresceu no Brasil não se limitou a repetir os modelos europeus. Pelo contrário, o barroco colonial foi uma expressão cheia
de espontaneidade e autenticidade.
Foi na escultura que ocorreu a contribuição
mais original da cultura luso-brasileira para a
arte barroca. O uso da talha em madeira no inte-
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Almir Bindilatti/Samba Photo

Dorival Moreira/Pulsar Imagens

rior das igrejas brasileiras equivale ao uso do mármore nas igrejas italianas. As linhas sóbrias da arquitetura
das igrejas coloniais ressaltam ainda mais os relevos ornamentados, que muitas vezes eram folhados a ouro ou
pintados de cores vivas. A talha estendia-se pelas paredes da nave e percorria o teto.
Além dos entalhes que decoram as paredes, as
igrejas barrocas brasileiras são povoadas de imagens
esculpidas em madeira ou moldadas em barro cozido.
Essas imagens, algumas vezes organizadas em grupos,
podiam ser vistas como atores que encenavam um teatro
devocional.

Interior da igreja do convento de São Francisco, 1708-1740,
Salvador, Bahia. Foto de 2008.
A área do Pelourinho, em Salvador, em foto de 2007.

No Pelourinho, um largo triangular em declive, ocorria o açoite público de escravos. O nome permaneceu, passando a designar o centro
histórico da cidade, um grande conjunto colonial que foi
restaurado na década de 1990.

A igreja de São Francisco, em Salvador, é famosa
por sua decoração interna exuberante. Todas as
superfícies de seu interior são revestidas de entalhes de jacarandá cobertos com folha de ouro,
que representam anjos, flores, frutas e animais.
João Prudente/Pulsar Imagens

Minas Gerais
A partir dos últimos anos do século XVII, foram encontradas jazidas de ouro no interior brasileiro, numa
região que logo ficou conhecida como Minas Gerais. Depois de dois séculos de colonização, pela primeira vez o
interior do território passava a ser foco de interesse do
governo português.

Vista de Ouro Preto, Minas Gerais, fundada em 1711. Foto de 2010.

A notícia da descoberta de ouro atraiu a Minas Gerais um súbito afluxo populacional de outras regiões do Brasil e também de Portugal. Rapidamente surgiram pequenas cidades, como Vila Rica, atualmente Ouro Preto. À esquerda,
destaca-se a igreja de São Francisco; à direita, a Casa de Câmara e Cadeia.
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causava dores e deformações e que provocou o
apelido pelo qual se tornou conhecido.
O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, na
cidade de Congonhas do Campo, é considerado a
obra mais importante do Aleijadinho. O conjunto
é formado pela igreja, o adro onde estão instaladas doze esculturas de profetas do Antigo Testamento e a escadaria.
O Aleijadinho e seus auxiliares foram responsáveis também pelos conjuntos de esculturas em madeira expostos no interior das seis
pequenas capelas que marcam os passos da
Paixão de Cristo. Ao todo são 66 figuras, distribuídas em seis grupos: Ceia, Horto das Oliveiras, Prisão, Flagelação, Subida ao Calvário
e Crucificação.

Ricardo Azoury/Tyba

Foi no isolamento das cidades mineiras, na
primeira metade do século XVIII, que o barroco
brasileiro alcançou seu apogeu. Cada núcleo urbano tinha seu estilo próprio de escultura em madeira. A efervescência criativa caracterizou essa
época de opulência, na qual provavelmente mais
de 20 toneladas de ouro extraídas da região eram
enviadas anualmente a Portugal.
O artista mais importante desse momento foi
o mineiro Antônio Francisco Lisboa (1730-1814),
chamado o Aleijadinho. Filho de um mestre de
obras português e de uma africana, esse artista autodidata talvez nunca tenha viajado para
além das cidades mineiras. Pouco se sabe de sua
vida, além de que em torno dos 40 anos de idade
manifestou-se uma doença degenerativa que lhe

Santuário do Bom Jesus de
Matosinhos, séculos XVIII e XIX,
em Congonhas do Campo, MG.
Foto de 2005.

As figuras monumentais dos
profetas foram esculpidas em
pedra-sabão ao longo de cinco
anos e estão entre as últimas
obras de Aleijadinho. As esculturas estão dramaticamente
dispostas no adro e na escadaria do santuário. Os gestos
e expressões faciais de cada
profeta geram interação entre
todos eles, conferindo grande
dramaticidade ao conjunto.

Rio de Janeiro
Com o tempo, o porto do Rio de Janeiro passou a ser o principal escoamento do ouro brasileiro para a Europa. Por isso, em 1763, a capital da
colônia foi transferida de Salvador para o Rio de
Janeiro. As igrejas e conventos construídos nessa
cidade foram, até o começo do século XX, elementos marcantes na paisagem urbana.

Na nova capital, o artista de maior evidência foi
Mestre Valentim (1745-1813). Tendo provavelmente estudado em Portugal, Mestre Valentim realizou
projetos urbanísticos importantes, como o Passeio Público e o Chafariz da Pirâmide no Largo
do Paço. Também foi responsável pela decoração
de igrejas e por esculturas em bronze e madeira.
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Mestre Valentim. Chafariz dos Jacarés, ou
Fonte dos Amores, de 1783, no Passeio
Público, Rio de Janeiro. Foto de 2006.

Ricardo Azoury/Pulsar Imagens

O Passeio Público foi o primeiro local
de lazer planejado para a capital carioca. Mestre Valentim concebeu para
o jardim o conjunto escultórico da
Fonte dos Amores, formado por uma
gruta de pedra de onde emergem dois
jacarés de bronze entrelaçados. Três
garças também de bronze, que se encontram hoje no Jardim Botânico da
cidade, e um coqueiro de bronze que
já não existe completavam o conjunto.

Festa, música e procissões
nas quais as imagens dos santos eram conduzidas pelas ruas em andores.
Entre as muitas procissões realizadas no
Rio de Janeiro, estavam a de São Sebastião,
padroeiro da cidade, as da Semana Santa e a
de Corpus Christi. Muitas vezes, após as procissões, aconteciam bailes nas casas mais ricas, enquanto nas ruas o povo festejava com
danças populares.
As celebrações barrocas com procissões e
as festas comemorativas da corte, que incluíam
carros alegóricos, perpetuaram-se nos séculos
seguintes ao emprestarem seu repertório visual
a outra marcante tradição: o Carnaval.
Reprodução/Museus Castro Maya, Rio de Janeiro, RJ.

Na sociedade colonial brasileira, as igrejas
não eram apenas centros de culto religioso, mas
também de convívio, articulando a vida social.
Ninguém saía à rua sem entrar em um templo,
sempre aberto e bem cuidado. Além das igrejas,
havia nas ruas oratórios onde as pessoas, sozinhas ou em grupos, rezavam em voz alta.
Nas igrejas, as mulheres se sentavam no chão,
enquanto os homens ficavam de pé nas laterais.
Todos permaneciam imóveis durante horas nas
missas e outras cerimônias religiosas que podiam
ser acompanhadas por música de orquestra. O
calendário da Igreja católica era marcado por
inúmeras festividades, que incluíam procissões,

Jean-Baptiste Debret. Anjo voltando da procissão,
1816-1831, aquarela sobre papel, 15 cm x 22,9 cm,
1824.

Nesta imagem, Debret (Capítulo 14) representou a elaborada vestimenta dos anjos
da procissão do Enterro, que tinha lugar na
Sexta-feira Santa. A roupagem incluía peruca
com diadema e penachos, saia-balão de veludo vermelho ou azul e uma espécie de faixa de tule armado ao redor da cabeça, para
representar a “espiritualidade” das figuras.
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Pesquisa teatro barroco
Um elemento importante do período barroco é a representação do cotidiano popular, bem distante dos luxuosos salões da
nobreza. Os artistas, incentivados pela burguesia nascente, elegem como inspiração o dia a dia das pessoas comuns. Isso
fica muito claro no teatro da Commedia dell’Arte, gênero que satirizava pessoas e situações da época, encenando um teatro de
improviso com personagens cômicas grotescas.

TEORIA – Commedia dell’Arte
Para saber mais sobre a Commedia dell’Arte, leia um artigo da atriz, diretora e pesquisadora Tiche Vianna. Disponível
em: <http://primeirosinal.com.br/artigos/commedia-dell%E2%80%99arte-tradi%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: maio 2013.
Para ver os personagens da Commedia dell’Arte em ação, digite num site de busca as palavras commedia dellarte
vídeos. Depois de ler o texto e assistir aos vídeos, converse com o professor e os colegas sobre as seguintes questões:
como representar nosso cotidiano? Que situações representam com maior precisão o que é o nosso tempo? Se você
tivesse que inventar um conjunto de personagens para representar os dias atuais, que personagens seriam esses?

PRÁTICA – corpo e voz
Vamos explorar agora maneiras de construir em cena as personagens que imaginamos na pesquisa teórica. Vamos
fazer um jogo de construção corporal e vocal, para explorar o corpo e a voz, visitando lugares inusitados, que você não
costuma explorar. Não fique envergonhado, exagere em tudo. A ideia aqui é provocar boas risadas.
Seguindo as instruções do professor, faça o jogo imitar o andar.

PARA ENCERRAR
Converse com a turma sobre quais são as dificuldades de fazer cenas cômicas.

e
a/Le
Selv

ge/O
ma

r Im
the

s
age

Na sua opinião o que torna uma
cena engraçada?

Il Capitano, ilustração francesa do século XIX.

O terceiro personagem da Commedia dell’Arte a envolver-se
nas tramoias dos Zanni era este militar vaidoso e fanfarrão.
Falador, altivo, narrava seu passado heroico na guerra, mas
tornava-se um covarde quando as coisas se complicavam.
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Ação comédias
Rindo castigam-se os costumes. Essa frase de Molière (1622-1673), importante comediógrafo francês, comenta a capacidade
do riso de criticar os hábitos sociais.
Nesta atividade vamos trabalhar na construção de um personagem farsesco, desenvolvido a partir do que vimos no capítulo
sobre a Commedia dell’Arte. o professor vai orientar a turma por dinâmicas para elaborar detalhadamente, de maneira solta e
expressiva, tipos únicos nessa releitura contemporânea da Commedia dell’Arte. Depois disso, arriscaremos nossos personagens em alguns jogos de improviso. Hoje, sua arma é o riso! Boa cena e boa sorte!

PARA AQUECER
Siga as instruções do professor para construir um personagem farsesco.

PARA VALER
Em duplas, vocês vão combinar o ponto de partida para uma cena improvisada com seus personagens farsescos. Lembre que
o personagem é uma coisa viva, não uma construção estática. Trabalhar com a linguagem farsesca é muito cansativo; se você
não estiver cansado no final do exercício é porque não participou plenamente.
Para completar o trabalho, você vai improvisar uma pequena cena com o seu personagem. Siga as instruções do professor.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Reprodução/Tate Gallery, Londres, Inglaterra.

capítulo 14
Superstock Fineart/Other Images/Museu do Louvre, Paris, França.

O Romantismo e
a liberdade para
imaginar.

William Blake. Nabucodonosor, gravura, 1795.

Cupido e Psiquê: de volta aos temas
da Antiguidade clássica.

Antonio Canova. Cupido e Psiquê,
mármore, 1797.

Independência
1776 dos Estados Unidos
1789 Inconfidência Mineira

1789 Revolução Francesa
1804 Napoleão é consagrado
imperador
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Reprodução/Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Modos de vida
da sociedade
brasileira
retratados
por artistas
viajantes.

Johann Moritz Rugendas. Festa de Nossa Senhora do Rosário, 1821-1825.

No Brasil, pintura
histórica de caráter
ufanista.
Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ.

Cenário histórico
Nas primeiras décadas do século XVIII, na Europa, o poder e a riqueza estavam nas mãos de elites aristocráticas que dispunham da posse da
terra. As pessoas que trabalhavam no campo formavam o mais numeroso
segmento da sociedade, e também o mais pobre. No final do século, entretanto, a situação havia se modificado: uma nova fonte de riqueza – a
manufatura industrial – havia se estabelecido na Inglaterra.
Essas transformações econômicas e
tecnológicas, que passaram para a História com o nome de Revolução Industrial,
só se tornaram possíveis com as revoluções políticas que abalaram o Ocidente: a
Revolução Americana de 1776, que trouxe
a independência dos Estados Unidos, e a
Revolução Francesa de 1789, que deu fim
ao absolutismo francês.
Um novo cenário teve início em 1804,
quando o general Napoleão Bonaparte
se tornou imperador da França e empreendeu uma campanha de conquista de
territórios na Europa.

Vitor Meireles. Batalha dos Guararapes, 1879.

1808 Família real no Brasil

Chegada da Missão
1816 Francesa no Brasil

1814 Napoleão exilado

1822 Independência do Brasil

1818 Chegada da
Missão Austríaca
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Dois estilos artísticos marcaram as transformações que ocorreram no final do século XVIII:
primeiro o Neoclassicismo e depois o Romantismo. Embora, em termos estéticos, essas correntes representem interesses que se contrapõem,
ambas buscavam seus fundamentos no passado.

Ritterbach/Easypix

Buscando a beleza no passado

1 O Panteão, em Roma, construído em 118-125.
2 Andrea Palladio. La Rotonda, 1551-53. Vicenza, Itália.
3 Jacques-Germain Soufflot. O Panteão Nacional, 1757-1792, Paris.

La Rotonda, vila que o arquiteto italiano Andrea Palladio (1508-1580) projetou baseando-se no Panteão de Roma, tornou-se
fonte de inspiração para o projeto da igreja de Santa Genoveva, edifício que depois da Revolução Francesa tornou-se o Panteão Nacional, em Paris, monumento que abriga os restos mortais de personagens ilustres da história da França. O pórtico
da fachada foi inspirado diretamente nos templos romanos. A planta, rigorosamente simétrica do edifício projetado pelo
arquiteto francês Jacques-Germain Soufflot (1713-1780), repete a solução adotada por Palladio em La Rotonda.
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O Neoclássico consistia em retomar os temas
da Antiguidade clássica, mais uma vez buscando
inspiração nas culturas grega e romana. A adoção
de valores sóbrios, como proporção, equilíbrio e
clareza, foi a forma encontrada pela nova geração
de artistas de se opor aos exageros da estética
barroca. A tradição dos decoradores nos estilos
barroco e rococó foi identificada com um passado
que deveria ser varrido pela Revolução Francesa.
Este retorno da influência greco-romana foi
estimulado também por uma onda de descobertas arqueológicas que vinham ocorrendo na Europa, como as escavações das cidades romanas
de Herculano e Pompeia, cobertas pelas cinzas
do vulcão Vesúvio em 79 d.C.

O interesse por arqueologia aparece na obra do
gravador italiano Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), que depois de estudar arquitetura, dedicou-se a retratar as ruínas da cidade de Roma.
O Romantismo, por sua vez, está ligado às
ideias de emoção e imaginação, podendo ser
visto como uma reação à racionalidade que dominou o final do século XVIII. A palavra ‘romântico’ servia para descrever não apenas um
estilo, mas uma atitude que celebrava a subjetividade, em oposição à universalidade e à objetividade dos ideais clássicos. Os arquitetos
e artistas românticos tinham grande interesse
pelos elementos góticos e pela atmosfera misteriosa da Idade Média.

The Bridgeman Art Library/Keystone

subjetividade: realidade psíquica, emocional
e cognitiva (que envolve o processo de
conhecimento) do ser humano, que pode
se manifestar ao mesmo tempo nos planos
individual e coletivo.

Giovanni Battista Piranesi. Antiguidades romanas,
1756. Vista do Arco de Constantino e do
Coliseu.

Na série de gravuras conhecida como “Antiguidades romanas do tempo da República”,
Piranesi retratou as ruínas da Roma antiga.
Esses registros contribuíram para despertar o interesse pela arte e arquitetura clássicas, que serviram de base para a estética
do Neoclassicismo.

O Neoclassicismo e a Revolução
A Revolução Francesa consistiu numa série
de acontecimentos políticos que culminaram em
1789 e nasceram do descontentamento da população da França com o governo do rei Luís XVI. A
agitação política se transformou num movimento
de massas que destituiu a monarquia francesa e
levou à proclamação da República e à elaboração
de uma Constituição. Os líderes dessa revolução
se inspiravam principalmente nos ideais republicamos que haviam guiado a sociedade romana
antes do período imperial (Capítulo 7).
O pintor francês Jacques-Louis David (1748-

-1825), que dominou o cenário artístico durante
a Revolução Francesa, produziu uma série de
pinturas que louvavam os valores republicanos
da Roma antiga.
Ao mesmo tempo em que a Revolução Francesa reacendeu o interesse por temas heroicos e pela
pintura histórica, os artistas do final do século XVIII,
impulsionados pelo espírito iluminista, se sentiram
livres para escolher seus temas, que podiam retratar tanto cenas transcorridas no ambiente cotidiano como episódios da história recente, desde que o
tema despertasse o interesse do público.
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Reprodução/Museu do Louvre, Paris, França.

Jacques-Louis David. O juramento dos
Horácios, 1784, óleo sobre tela, 330 cm x
425 cm, Museu do Louvre, Paris, França.

Nesta tela, David realiza o que pode
ser considerado um manifesto estético da austeridade. Num ambiente desprovido de qualquer ornamentação, transcorre um episódio
da Antiguidade que evoca heroísmo
e virtudes cívicas: o velho Horácio
entrega as armas a seus filhos, que
juram arriscar a vida para defender
sua aldeia. Entre as mulheres que
se desesperam, estão a filha e a
mulher de Horácio e a nora descendente da tribo rival.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E FILOSOFIA..

O Iluminismo

Houdon. Diderot,
1771. Terracota.
Museu do Louvre,
Paris, França.

Denis Diderot (1713-1784) foi o criador
da Enciclopédia, que tinha como finalidade apresentar conhecimentos dispersos
de forma sistematizada.

Essa nova filosofia gerou o lema da Revolução Francesa – “Liberdade, igualdade, fraternidade” – e influenciou movimentos
sociais como a independência das colônias inglesas na América do Norte e a Inconfidência Mineira, em 1789, no Brasil.
O artista francês Jean-Antoine Houdon (1741-1828) conviveu com os pensadores iluministas e esculpiu bustos de
Voltaire, Rousseau e Diderot, entre outros.

Jean-Gilles Berizzi/RMN/Other Images/
Museu do Louvre, Paris, França.

Gérard Blot/RMN/Other Images/
Museu do Louvre, Paris, França.

Os pensadores iluministas estabeleceram a ideia de progresso, pois consideravam que a humanidade e suas instituições, apesar de imperfeitas, podiam ser reformadas. Defendiam que as atividades humanas deveriam ser norteadas
pela razão, buscando-se sempre o bem comum. Rejeitando
noções de que a humanidade está no mundo para servir a
Deus ou ao monarca, os filósofos iluministas frisavam que

o homem nasceu para servir a si mesmo e para buscar sua
própria felicidade.

Jean Antoine Houdon/Getty
Images/Museu Lambinet,
Versalhes, França.

As mudanças políticas, econômicas e sociais que vinham ocorrendo na França e na América foram consequências de uma
revolução filosófica, à qual se deu o nome de Iluminismo.

Houdon. Voltaire.
Bronze, 1778. Museu
do Louvre, Paris.

Houdon.
Rousseau, 1778.
Terracota. Museu
Lambinet, Versalhes,
França.

Para Voltaire (1694-1778), os governos
deveriam se inspirar pela razão e buscar
o progresso.

Para Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
os homens nascem livres e os cidadãos
devem ter direitos iguais.
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Reprodução/Arquivo da editora

O espírito romântico
Os artistas românticos exaltavam não só a liberdade, mas
também o amor e a emoção. Eles queriam expressar a personalidade, aquilo que há de mais pessoal em cada um de nós.
Um dos pintores que vivenciou as contradições de sua
época – a fidelidade à tradição barroca, a atração pelas ideias
iluministas e a expressão do espírito romântico – foi o espanhol Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828).

Francisco de Goya y Lucientes. O sono da razão produz monstros. Gravura em água-forte e
água-tinta, 21,6 cm x 15,2 cm, 1799.

Esta gravura faz parte da série “Os caprichos”, em que Goya faz uma crítica social.
Embora à primeira vista pareça representar apenas um pesadelo fantástico, o título da estampa conduz a um significado mais profundo: quando a razão adormece,
quem governa são monstros como a insensatez, o terror e o despotismo.

Museu do Prado, Madri, Espanha.

A Espanha havia perdido para a Inglaterra a
posição de maior potência marítima do mundo,
o que acarretou empobrecimento e desequilíbrio
social no país no final do século XVIII. A obra de
Goya sintetiza esse estado de coisas. O artista foi
um importante pintor da corte espanhola, mas ao
mesmo tempo, em seus desenhos e gravuras, foi
um eloquente crítico, revelando os vícios da sociedade de seu tempo. Ao longo do tempo, a obra
de Goya desenvolveu características românticas
e o artista passou a abordar temas cada vez mais
dramáticos.

Em 1808, Napoleão invadiu a Espanha. Assim
como muitos espanhóis, Goya acreditava que os
conquistadores trariam as reformas liberais e os
avanços da Revolução Francesa, tão desejados.
Mas a violência e a selvageria das tropas invasoras logo mostraram o contrário. A decepção de
Goya se reflete com crueza em uma pintura que
rememora a revolta ocorrida em Madri naquele
ano. A imagem, que retrata o conflito a partir do
ponto de vista das vítimas, inaugura uma nova visão de mundo, em que as batalhas deixam de ser
representadas como atos de heroísmo.

Goya. Três de maio de 1808. Óleo sobre tela, 268 cm x
347 cm, 1814, Museu do Prado, Madri.

A tela retrata a execução de um grupo de espanhóis por soldados franceses, numa colina próxima de Madri. Os soldados de costas formam uma
parede sem rosto, desumana. A figura principal,
de braços para o alto, esperando as balas, evoca
a figura de Cristo crucificado. A luz, a composição
e os personagens fazem parte de um arranjo que
visa denunciar a opressão e a violência. Quando
questionado por que havia pintado uma cena tão
brutal, Goya respondeu: “Para alertar os homens
para que nunca mais façam isso”.
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pode ser vista na obra de Eugène Delacroix (1798-1863), que se interessava pela representação do
movimento e o uso de uma paleta de cores fortes,
contrastantes.
Delacroix foi convidado a acompanhar uma
missão diplomática ao Marrocos, em 1832, logo
após a conquista da Argélia pela França. Ali, ficou maravilhado com a luz, as cores, as roupas
e as cenas de rua, que representou em desenhos,
guaches e aquarelas.

Reprodução/Museu do Louvre, Paris, França.

O Romantismo se expressou principalmente
na pintura, na poesia e na música. Nesse movimento intelectual e artístico, o “eu” – a percepção
subjetiva da vida – tornou-se o grande tema. Os
artistas românticos, porém, não se limitavam a representar o sentimento, o estado da alma –, mas
também olhavam o mundo para além da sociedade em que viviam. Por isso, se interessaram pelo
exótico, pelo Oriente e pelas tradições populares.
Na pintura, a busca por temas emocionais

Eugène Delacroix. A liberdade guiando o
povo. Óleo sobre tela, 1830, 260 cm x
325 cm, Museu do Louvre, Paris, França.

Nesta que é uma de suas obras mais
conhecidas, Delacroix representou
a liberdade como uma mulher do
povo, forte, destemida, com seios
desnudos e carregando a bandeira
francesa. Inspirado numa revolta
ocorrida nas ruas de Paris em 1830,
Delacroix sintetizou visualmente o
que significava a liberdade nas primeiras décadas do século XIX.

Música clássica e romântica
O que conhecemos como música clássica
consiste predominantemente da música instrumental na forma sonata, concebida na segunda
metade do século XVIII, na Europa. Três tipos de
composição caracterizam essa forma musical: a
sonata, composição para um ou dois instrumentos; a sinfonia, música composta para orquestra,
e o concerto, composição para um instrumento
solista, com acompanhamento de orquestra.
Os compositores clássicos desenvolveram temas musicais em construções e andamentos variados. No século XIX, os românticos privilegia-

ram as emoções e a liberdade criativa, utilizando a
multiplicidade de timbres e a variação de intensidade sonora no intuito de evocar imagens em suas
composições.
Uma orquestra é composta por quatro famílias de instrumentos: cordas, madeiras, metais e
percussão. Durante o século XVIII, a orquestra
se organizou da forma que conhecemos hoje. No
século XIX, o aperfeiçoamento dos instrumentos de sopro, em especial os de metal, permitiu
maior extensão melódica e tornou-os mais fáceis
de tocar. Alguns compositores do período foram
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reconhecidamente músicos virtuoses, ou seja, de
talento e grande habilidade. O violinista e compositor Niccolò Paganini (1782-1840), considerado
um dos melhores violinistas de todos os tempos,
criou um estilo próprio, de grande agilidade.

Frédéric Chopin (1810-1849) é outro exemplo
de instrumentista virtuose. Senso rítmico apurado faz deste pianista e compositor polonês um
dos nomes mais aclamados da música europeia.

A academia francesa no Brasil
Cenário histórico
No início do século XIX, o imperador francês Napoleão I,
depois de conquistar a Espanha, invadiu Portugal.
O príncipe regente Dom João VI e a rainha Dona Maria I,
acompanhados de mais de 15 mil pessoas da Corte, se viram obrigados a fugir para o Brasil.

Ao se estabelecer no Rio de Janeiro em 1808, a Coroa
portuguesa providenciou melhorias urbanas e culturais
para a então capital da colônia. A cidade do Rio de Janeiro,
onde os valores estéticos ainda eram os do barroco, viu-se subitamente confrontada com os padrões neoclássicos da aristocracia portuguesa.

Para atender as necessidades dos novos moradores da cidade do Rio de Janeiro, a Corte portuguesa
providenciou um plano que incluía a criação de instituições, fábricas, bancos e até mesmo um jardim botânico. O projeto de transformar uma cidade colonial
em capital de um império culminou com a contratação de um grupo de artistas franceses que foram encarregados de fundar uma Academia de Belas-Artes,
a fim de formar, de acordo com o modelo francês, os
futuros artistas brasileiros.
Esse grupo, que mais tarde ficou conhecido como
Missão Artística Francesa, incluía, entre outros, o
pintor Jean-Baptiste Debret (1768-1848) e o arquiteto
Grandjean de Montigny (1776-1850).
Há controvérsias quanto ao real motivo da vinda
desses artistas. Tudo indica que estivessem fugindo
para o Brasil por serem simpatizantes de Napoleão,
que acabara de perder o poder na França. No entanto, o fato de que essa comitiva artística fosse bonapartista traz à tona um paradoxo, já que, poucos anos
antes, a Coroa portuguesa havia sido expulsa de seu
país pelo próprio Napoleão Bonaparte.
Com as crises políticas que acompanharam o período de independência, a Escola de Belas-Artes teve
de esperar por uma década para ser inaugurada, o que
ocorreu em 1826.

Marc Ferrez/Acervo Instituto Moreira Salles

A Missão Artística Francesa

Fachada da Academia Imperial de Belas-Artes, no Rio de
Janeiro, fotografada por Marc Ferrez em 1891.

O arquiteto Grandjean de Montigny (1776-1850) é o
autor, entre outros, do projeto neoclássico para o edifício da Academia Imperial de Belas-Artes. Do edifício,
que foi demolido em 1938, restou apenas o pórtico da
fachada, que se encontra hoje no Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.
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Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ.

Jean-Baptiste Debret (1768-1848) foi o mais importante integrante da Missão Francesa. Tinha
quase 50 anos e acabara de perder seu único filho,
quando aceitou o convite para se juntar à Missão.
Debret era primo de Jacques-Louis David e já havia participado diversas vezes do Salão de Paris.
Permaneceu no Brasil por 15 anos e produziu uma
vasta obra registrando a sociedade brasileira.
O trabalho de Debret tem qualidade etnográfica, ou seja, representa modos de vida de uma
sociedade – no caso, hábitos e costumes de uma
cidade luso-brasileira cuja população era majo-

ritariamente de origem africana. À medida que o
artista focalizava a realidade violenta do sistema
escravista, despia-se do Neoclássico, desvinculando-se da influência de David. Já no final de
sua estada no Brasil, recebeu de Dom Pedro I a
encomenda de criar os símbolos da nova nação
independente, para os quais selecionou as cores
principais: verde e amarelo.
Ao retornar a Paris, Debret dedicou-se à obra
Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, uma espécie de álbum de gravuras com 150 reproduções
de desenhos e aquarelas.

Jean-Baptiste Debret. Desembarque
da Imperatriz Dona Leopoldina. Óleo
sobre tela, 44,5 cm x 69,5 cm, 1818.
Museu Nacional de Belas-Artes, Rio
de Janeiro.

Debret retratou nesta pintura a
chegada da princesa austríaca
Leopoldina, que veio casar-se
com Dom Pedro I. Acompanhava-a sua corte, que incluía
uma comitiva de cientistas e
artistas, a qual ficou conhecida
como Missão Austríaca.

Outros estrangeiros
No século XIX, muitos artistas europeus vieram para o Brasil, interessados pela paisagem
exuberante, pela luz tropical, pela ideia de exotismo ou em busca de aventura. Várias expedições artísticas e científicas foram organizadas
para registrar e coletar espécimes ainda desconhecidos na Europa. Uma delas, que acompanhou a imperatriz Leopoldina, foi a Missão
Austríaca.
Outra importante expedição foi organizada
pelo cônsul-geral da Rússia no Brasil, barão Von
Langsdorff, à região Amazônica. Durante o trajeto de 17 mil quilômetros, percorrido em cinco
anos de trágicas aventuras, a expedição produziu um rico acervo iconográfico. Seu integrante
mais notável foi o pintor alemão Johann Moritz

Rugendas (1802-1858). Embora tenha abandonado o grupo, Rugendas permaneceu no Brasil por
mais quatro anos. Nas décadas de 1830 e 1840, retornou às Américas, percorrendo o Brasil, o Peru
e a Bolívia, entre outros países.
No Brasil os artistas estrangeiros encontraram belezas naturais e uma sociedade em formação que vivia grandes contradições. O país buscava uma imagem de nação civilizada, mas ainda
adotava o modelo escravocrata; o povo vivia sob
a forte religiosidade promovida pela Igreja católica, praticando, porém, festas profanas nas ruas;
a vida cultural se impregnava da influência francesa, enquanto os rumos econômicos e políticos
do país, como de boa parte do mundo, eram marcados pelo poder britânico.
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Os primeiros ritmos brasileiros
va os dançarinos a se agitarem movimentando
principalmente as ancas.
Além do batuque, outras manifestações culturais surgiram nessas rodas musicais, como a dança do lundu. O nome tem origem na palavra ‘calundu’, que designa uma dança ritual africana. No
Brasil do início do século XIX, o lundu retratado
por Rugendas era uma mistura de umbigada e de
fandango europeu. Mais tarde o ritmo da dança
deu origem ao lundu-canção, acompanhado por
letras humorísticas.
Reprodução/Arquivo da editora

Durante os tempos da escravidão no Brasil,
nos domingos e dias de festas religiosas alguns
africanos escravizados e também libertos saíam
das propriedades rurais ou dos locais de trabalho
na cidade e se reuniam para as chamadas rodas
de batuque.
Nesses encontros, homens e mulheres formavam uma roda, cantando músicas em suas
línguas africanas e acompanhando o ritmo com
o bater das palmas. Em geral, o batuque era dirigido por um dos participantes, que convida-

Johann von Spix e Carl von Martius. Batuque em São
Paulo, Litografia, 17 cm x 22,4 cm, 1823-1831. Coleção
particular.

Reprodução/Arquivo da editora

Os corpos seminus e os gestos espontâneos chamaram a atenção de Spix e Martius, cientistas
da Missão Austríaca, levando-os a considerar
obscena essa dança que se estendia por horas a
fio. Surpreenderam-se ao constatar que, apesar
de proibida pela Igreja, a prática tinha muitos
adeptos no Brasil.

Johann Moritz Rugendas. Lundu. Litografia,
c. 1835.

Em 1935, Rugendas publicou na França o
livro Viagem pitoresca através do Brasil,
ilustrado com litografias coloridas. Nesta gravura, o artista mostra o lundu, dança de origem africana, caracterizada pela
sensualidade nos movimentos.
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rados como ancestrais da comunidade. O jongo é
composto de uma dança ritual e de um discurso
falado ou cantado, numa linguagem cifrada que
também tem caráter mágico e é mantida em segredo dentro da comunidade. Esse ritual era geralmente acompanhado de urucungo, viola e pandeiro, além de três tambores.
Museus Castro Maya, Rio de Janeiro, RJ.

Outro ritmo praticado no Brasil era o jongo.
Tratava-se de um ritual religioso trazido
pelas últimas levas de africanos escravizados para a região fluminense, a Zona da Mata
mineira e o vale do Paraíba. Os jongueiros atribuíam caráter mágico aos tambores, que recebiam
rituais de consagração e passavam a ser conside-

Debret. Urucungo. Litografia, 1826. Coleção Castro Maya,
Museu Chácara do Céu, Rio de Janeiro.

O urucungo, instrumento musical retratado por Debret,
foi precursor do berimbau. Para os africanos trazidos ao Brasil, a música e a dança tinham relação
direta com o universo religioso, sendo utilizadas
como meios de comunicação com o mundo sobrenatural. Os ritmos africanos foram incorporados
aos ritos católicos, fazendo parte das festas em
homenagem aos santos promovidas pelas irmandades, organizações solidárias formadas por negros,
mulatos e brancos.

Arte acadêmica brasileira

Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ.

A Academia Imperial de Belas Artes foi concebida com base em padrões neoclássicos trazidos
pelos integrantes da Missão Francesa. O grupo
trouxe cerca de 50 obras da Europa para formar
o primeiro acervo da instituição. Foi a partir des-

ses trabalhos e da obra dos primeiros professores
que se iniciou a produção acadêmica nacional. A
estreita ligação da Academia com o governo imperial resultou na produção de pinturas que narravam eventos históricos de caráter ufanista.

Victor Meirelles. A primeira missa no Brasil.
Óleo sobre tela, 268 cm x 356 cm, 1860.
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

14_F024_ ARTEbS – inserir
imagem: Victor Meirelles. A
primeira missa no Brasil. Óleo
sobre tela, 268 x356 cm 1860.
Museu Nacional de Belas Artes,
Rio de Janeiro. [Imagem aprovada
II.6.24]grande

Esta tela pintada em 1860 reconstitui,
sob a ótica romântica, um episódio histórico do Brasil colônia. A obra foi encomendada pelo governo brasileiro e realizada
durante a estadia de Victor Meirelles em
Paris. Para construir a narrativa visual
desta primeira missa em solo brasileiro,
o artista estudou a carta de Pero Vaz de
Caminha. A pintura representa uma cena
harmoniosa entre portugueses e índios,
na qual todos aparecem atentos à cruz,
símbolo da Igreja católica.
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endo sobre a pintura
A primeira missa no Brasil

E é uma página brilhante essa da Primeira Missa no Brasil, porque resume antecipadamente em si a existência deste país,
porque simboliza o seu papel na história da civilização americana. A entrada dos europeus no México e no Peru assinala-se
com cenas de horror e de carnificina, e o pintor mexicano ou peruano que desejasse representar na tela o episódio mais notável
da entrada dos emissários da Europa nesses países novos teria
de pintar... o quê? O assassínio de Ataualpa ou o suplício de Montezuma. No Brasil, pelo contrário a cena é toda de paz e amor.
A fraternidade pacífica da herança lusa é contraposta ao despotismo e à discórdia da América espanhola. O Brasil, no dizer do
crítico, ocupa juntamente com os Estados Unidos a “vanguarda
da civilização americana”. Se aos irmãos americanos do norte
cabe a liderança na guerra e a indústria; a nós, do sul, compete
a parte paz e amor.

Na segunda metade do século XIX, dois artistas se destacaram no Brasil: o catarinense Victor
Meirelles (1832-1903) e o paraibano Pedro Américo (1843-1905). Ambos foram alunos da Academia Imperial de Belas-Artes e receberam auxílio
governamental para aperfeiçoarem-se na Europa.
Suas obras tornaram-se referências para as gerações posteriores.
Em meados do século XIX, as pinturas históricas dramáticas faziam enorme sucesso nos salões
mais importantes do mundo, mas nas décadas
seguintes foram perdendo seu apelo. O sistema
acadêmico de produção artística começou a ser
questionado e os artistas que buscavam novas
formas de representação, quebrando as regras
tradicionais, passaram a ser mais valorizados.

Quase um século e meio depois de pintado, este aspecto
mítico do quadro perdura com força total. De tanto ser divulgada, a imagem da Primeira Missa faz parte do repertório visual da maioria dos brasileiros, pelo menos dos que já ocuparam um banco escolar. É sintomático de sua importância
que o quadro seja reproduzido, muitas vezes, como uma
ilustração pura e simples do episódio representado – como
se fosse um registro espontâneo, gerado de modo direto e
sem mediação, e não uma pintura realizada 360 anos depois do fato. Ainda nos dias de hoje, há quem dispute a veracidade de detalhes como a construção da cruz ou o local e
data da missa, buscando na imagem vestígios e rastros que
justifiquem uma ou outra tomada de posição. Impressiona
a persistência do discurso visual. Mais do que isto, atesta
o poder das representações de reproduzir uma realidade à
sua imagem e semelhança.
CARDOSO, Rafael. A arte brasileira em 25 quadros (1790- 1930).
Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 61.

Muitas dessas pinturas acadêmicas de grande
força estética ficaram então esquecidas, consideradas como algo ultrapassado pelo modernismo.
Entretanto, no século XXI, com o interesse renovado pelas produções históricas, muitas obras
dos pintores do século XIX, no Brasil e no mundo, estão sendo redescobertas e reavaliadas.
Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG.

Leia a seguir um trecho do livro A arte brasileira em 25
quadros, do crítico e professor Rafael Cardoso. O autor começa citando um texto do crítico de arte Pinheiro
Chagas publicado na imprensa carioca em 1878.

Pedro Américo. Tiradentes esquartejado. Óleo sobre tela, 270 cm x 165 cm, 1893.
Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, Minas Gerais.

O movimento republicano havia retomado a figura mítica de Tiradentes, transformando-o em herói nacional. Nesta pintura o mártir
da Inconfidência Mineira aparece esquartejado. O artista optou por
demonstrar a violência desferida contra o revolucionário, em vez de
representá-lo num momento de glória, como era usual na pintura histórica. Ao ser exposta no Rio de Janeiro, a pintura desagradou. Para a
crítica, nada mais era que anatomia, pedaços de carne.
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Pesquisa

música
romântica

Como vimos, a música romântica europeia é tocada por orquestras. o número e o tipo de instrumentos de uma orquestra pode
variar de acordo com a peça interpretada e de acordo com o arranjo instrumental planejado pelo compositor.

GLOBAL
Para conhecer a história da música através de uma animação curta e divertida, digite num site de busca: história da
música – lições ilustradas.
Para ouvir uma valsa do compositor polonês Frédéric Chopin (1810-1849) interpretada por uma criança, digite em um
site de busca: Tommy plays Chopin Waltz N. 7 Op 64-2.
Depois de ouvir, discuta com seus colegas: Que emoções você sentiu ao ouvir essa interpretação? Comente o
andamento da música (lento, rápido) e o efeito criado.
Divida a música em quantas partes achar coerente. Explique aos colegas por que escolheu dividir desta forma.
Agora ouça uma peça do compositor e violinista italiano Niccolò Paganini (1782-1840) interpretada pelo violinista
Jascha Heifetz (1901-1987). Digite em um site de busca: Jascha Heifetz plays Paganini Caprice N. 24.

BRASIL
A música romântica europeia reverberou no Brasil. O compositor e pianista carioca Henrique Oswald (1852-1931) foi
um dos músicos brasileiros influenciados pelo movimento romântico. Conheça mais sobre este artista e ouça suas
músicas disponível no link: <www.oswald.com.br>
Acesse o acervo Brasil Memória das Artes e ouça composições de Leopoldo Miguez (1850-1902), outro expoente do romantismo musical brasileiro. Disponível em: <www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/discos-pro-memus/
leopoldo-miguez-sonata-opus-14-em-la-maior-para-violino-piano-1988>.
Em um buscador de vídeos, procure a versão da música Elegia, de Henrique Oswald, executada pelo grupo Tutti, que
combina música erudita e jazz. Digite: Grupo Tutti Elegia Henrique Oswald.
(Acessos em: maio 2013.)

A incrível história da orquestra, de Bruce Koscielniak. São Paulo: CosacNaify, 2009.
Este livro propõe uma viagem no tempo por meio da música. Com ilustrações figurativas e esquemáticas, o autor
reconstitui a história da composição musical tendo como fio condutor o desenvolvimento dos instrumentos. Mas o
destaque não se restringe apenas aos instrumentos; a formação das orquestras, as tendências dos períodos clássico,
romântico e contemporâneo também fizeram história.

LOCAL
Você compõe músicas? Vale música instrumental ou cantada, de qualquer estilo, acompanhada de violão, teclado ou
outro instrumento. Se for o caso, que tal apresentar uma de suas composições para a turma e falar sobre as características de seu instrumento?

PARA ENCERRAR
Converse com o professor e os colegas sobre o que você pensa quando se fala em música romântica.

O que é música romântica para você?
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Ação notação musical
experimental

Agora que você está mais familiarizado com a música instrumental, vamos ouvir com atenção uma peça musical de um compositor romântico brasileiro e experimentar fazer notações que nos ajudem a apreender o ritmo, a melodia e o arranjo dessa
composição.

MATERIAL
Cada aluno vai precisar de uma tira de papel kraft de aproximadamente 20 cm x 100 cm e duas canetas pretas de espessuras
diferentes.

PARA AQUECER
Siga as orientações do professor. Procure relaxar e ficar em silêncio antes de começar a atividade.

PARA VALER
Enquanto você escuta a música, faça anotações na tira de papel kraft usando símbolos, linhas, riscos, pontos e outros
elementos gráficos de modo a representar altura, duração e intensidade dos sons e também as emoções despertadas pela
música.
No final, organize com seus colegas uma exposição das notações que todos fizeram e troquem ideias sobre as diferenças e as
semelhanças entre as maneiras de representar graficamente a música que vocês ouviram.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Courbet e a busca
pela verdade visual.

s, F

capítulo 15

ak g-im

Marc Ferrez/Instituto Moreira Salles, São Paulo, SP.

Gustave Courbet. O homem desesperado,
autorretrato de 1843-1845.

Marc Ferrez e o
retrato do Brasil
no século XIX.

Marc Ferrez. Araucária, 1884.

1831-1889 Reinado de dom Pedro II

1837 Invenção da fotografia na França

1833 Invenção da fotografia no Brasil
190
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Diomedia/Museu da Ciência, Londres, Inglaterra.

Ilustração de 1854 representando o Crystal Palace (Palácio de Cristal) construção de ferro fundido e vidro erguida no Hyde Park, em Londres, para abrigar a Grande Exposição de 1851.

O progresso tecnológico celebrado na Grande Exposição de Londres.

Cenário histórico
A Revolução Industrial que teve início na Inglaterra em meados do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, estendeu-se pelo mundo no
século XIX e foi acompanhada de investimentos em mineração, metalurgia
e transporte. O uso de locomotivas e navios a vapor aceleraram o transporte de alimentos, mercadorias e passageiros, contribuindo para o crescimento das cidades. As descobertas científicas transformaram os sistemas
de comunicação, com o uso do telégrafo, do telefone e do rádio. No final
do século XIX, a eletricidade alimentava sistemas de iluminação e movia
motores. O desenvolvimento da indústria química foi responsável por processos como a fotografia – que mudou a produção cultural no Ocidente.
Por outro lado, a Revolução Industrial condenou massas de trabalhadores à pobreza, o que deu origem a movimentos políticos de luta por reformas sociais. Em meados do século XIX, a Europa foi tomada por movimentos revolucionários, como as revoluções de 1848 na França, nos Estados
Alemães, na Áustria, na Hungria e nos Estados Italianos.

A câmera de George
Eastman torna a
fotograﬁa acessível.

1889 Governo republicano no Brasil

1851 Grande Exposição de Londres
1853-1870

SSPL/Getty Images/Sociedade Real
de Fotografia, Bath, Inglaterra.

Câmera fotográfica
comercializada em 1889.

Reforma urbana de Paris
191
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Heritage Imagestate/Glow Images

Ao longo do século XIX,
diminuiu a influência da Igreja e também dos governos
imperiais sobre a produção
artística. Os patronos das artes passaram a ser a burguesia capitalista e as academias
(estabelecimentos de ensino
superior de ciência ou arte),
mantidas pelos governos.
Nos salões de arte, os artistas mostravam seu trabalho,
podendo conquistar prêmios,
atrair compradores e receber
novas encomendas. A crítica
de arte, propagada por jornais
e revistas, adquiriu o poder
de construir ou destruir a reVista aérea do Arco do Triunfo, no centro da Praça Charles-de-Gaulle, originalmente
putação de atores, pintores e
Place de l’Étoile (Praça da Estrela) de onde partem doze grandes avenidas. Foto de 1958.
escritores. O artista passou a
Com a urgência de controlar as manifestações populares que se valiam do traçado labiser visto como um gênio e as
ríntico da cidade antiga (de difícil acesso para as tropas policiais) e também para resolartes, reverenciadas como aliver os problemas de insalubridade e circulação na cidade, o plano de Haussmann implanmento para o espírito.
tou na capital francesa avenidas retilíneas, largas e arborizadas, chamadas bulevares.
A França consolidou sua
posição como referência estética para o mundo. De 1852 a 1879, bairros da Paris medieval, com
suas ruelas tortuosas, foram demolidos para a implantação de um traçado urbano moderno projetado pelo barão Haussmann (1809-1891),
prefeito responsável pela reforma da cidade.

Roger Viollet/Glow Images

Arte e burguesia

O teatro da Ópera de Paris, projetado pelo
arquiteto francês Charles Garnier (1825-1898), fotografado em 1899.

O edifício central da cidade remodelada por Haussmann era o novo teatro da Ópera de Paris, inaugurado em
1875. Ornamentado com esculturas,
o prédio combina características barrocas e renascentistas, bem ao gosto
da nova burguesia, enriquecida graças à Revolução Industrial.
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Ópera
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Da Itália, a ópera logo se diA ópera é um gênero artístico
fundiu por toda a Europa. No
que surgiu de um grupo de estuséculo XIX, o gênero se tornou
dos sobre a cultura da antiga Gréa forma de expressão mais prescia – La Camerata Fiorentina –,
tigiada e popular. Já não era
formado por artistas e estudiosos
apenas música e drama, mas
na cidade de Florença, Itália, dutambém acontecimento social e
rante o Renascimento. O gênero
cultural e até mesmo expressão
é fruto da ambição de unir drama
política nos palcos dos mais de
e música num mesmo espetácuquatrocentos teatros da Europa.
lo. A mais antiga peça de ópera
Na França, surgiu a Grande Ópea sobreviver até nossos dias é
ra, que consistia em espetáculos
Eurídice, do compositor e cantor
com tema épico, que incluíam
italiano Jacopo Peri (1561-1633),
também balé, efeitos visuais e
um drama que se desenrola entre
atraíam público do mundo todo.
personagens da mitologia grega.
Cartaz italiano de 1881 para a ópera Aída.
Três grandes compositores
Na ópera, a música e o texto
gênero viveram no século
do
dramático podem ser criados por
Esta ópera, que estreou no Cairo em 1871
XIX: o italiano Giuseppe Verdi
compositores diferentes. O texto,
e vem sendo encenada até hoje, conta a
(1813-1901), o alemão Richard
que proporciona o enredo, é chahistória de Radamés, comandante egípcio
que,
ao
retornar
vitorioso
da
guerra
contra
Wagner (1813-1883) e o francês
mado libreto. Pode haver uma ora
Etiópia,
recebe
a
mão
da
filha
do
faraó.
Georges Bizet (1838-1875), autor
questra inteira acompanhando os
No entanto, o herói prefere se casar com
de uma das óperas mais populacantores que interpretam os paAída,
uma
escrava
etíope.
res da história: Carmen.
péis principais e o coro que narra
Dentre as obras mais conheos acontecimentos.
Os intérpretes são classificados de acordo com a cidas de Verdi estão La Traviata, Aída e Otelo,
altura que seu canto alcança. Do agudo para o grave, esta última uma versão lírica da peça homônima de
as vozes masculinas são categorizadas como teno- William Shakespeare (Capítulo 12).
Para Wagner, a ópera era a obra de arte total. O
res, barítonos e baixos; as femininas, como sopranos, mezzo-sopranos e contraltos. É de acordo com compositor imortalizou a lenda de Tristão e Isolda
essas classes vocais que cada cantor é selecionado (Capítulo 10) e concebeu O anel dos Nibelungos,
série baseada na mitologia nórdica, com quatro
para determinado personagem.
óperas e duração total de 15 horas.

Graal: segundo a tradição dos romances de
cavalaria, cálice de que Jesus Cristo se teria
servido na última ceia e no qual José de
Arimateia teria recolhido o sangue e a água que
brotaram das chagas de Jesus na cruz.

Cena da estreia da ópera Parsifal em Bayreuth, Alemanha,
em 1876.

Wagner construiu seu próprio teatro em Bayreuth, na
Alemanha. O edifício foi inaugurado com a ópera Parsifal,
em 1876. Concebida especialmente para a ocasião, a obra
conta a história de um jovem que sai em busca do Santo
Graal. Bayreuth tornou-se a sede de um festival operístico,
no qual Parsifal tem sido encenada desde então.
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A beleza da vida real
de mundo do Romantismo. Crescia o número de
artistas interessados em descrever objetivamente
o mundo visível e real, sem intermediação de alegorias. Esta tendência foi chamada de naturalismo.
Os pintores naturalistas voltaram sua atenção
para a vida cotidiana no campo e na cidade.
Reprodução/Museu d’Orsay, Paris, França.

A segunda metade do século XIX foi marcada
pelo positivismo. O termo foi usado pelo filósofo
francês Auguste Comte (1798-1857), que defendia a ideia de que todo conhecimento deveria
provir da objetividade da ciência.
Nas artes, o espírito positivista rejeitou a visão

Jean-François Millet.
As respigadeiras. Óleo sobre tela,
1857. 84 cm x 111 cm.
Museu d’Orsay, Paris.

Nesta tela o artista representou o trabalho de coleta das espigas de trigo ceifadas. As camponesas são mostradas como parte
da natureza e, embora suas figuras exibam dignidade, são desprovidas de qualquer heroísmo. Até mesmo a luz é representada
em gradação natural, sem o uso de brilhos artificiais.

Durante a revolução de 1848, um grupo de artistas se reuniu em Barbizon, um vilarejo próximo de
Paris, para observar a natureza e pintar ao ar livre.
Entre eles estava o pintor francês Jean-François
Millet (1814-1875), que se tornou o mais renomado
pintor naturalista. Millet eternizou em suas telas a
reverência pela vida no campo, retratando os camponeses em sua labuta diária.
O interesse pelas pinturas do grupo de Barbizon,
que retratavam calmas paisagens rurais, cresceu com
as transformações ocorridas em Paris, metrópole que
se tornava cada vez mais frenética e ruidosa.
Depois de 1850, as pinturas naturalistas feitas
por artistas independentes e que transmitiam críticas sociais passaram a ser designadas como realis-

tas. O pintor mais radical do realismo foi o francês
Gustave Courbet (1819-1877). Em sua busca pela
verdade visual, Courbet optou por representar
toda a realidade, inclusive aspectos desagradáveis
ou perigosos, focalizando com consciência crítica
a sociedade de então.
A questão central do Realismo não dizia
respeito apenas a escolher um tema corriqueiro,
em lugar de um tema nobre ou heroico, mas sim
de pintar o que os olhos viam, e não ideias, como
nas alegorias mitológicas românticas. Por essa
razão, o Realismo, embora chocasse o observador com a crueza da verdade, foi acusado de se
afastar da política e de limitar-se à superficialidade imediata do mundo contemporâneo.
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Reprodução/Museu d’Orsay, Paris, França.

Gustave Courbet. Um enterro em Ornans. Óleo sobre tela, 1849-1850. 3,15 m x 6,68 m. Museu d’Orsay, Paris.

Nesta tela Courbet retratou uma cena cotidiana: o funeral de um homem comum em sua cidade natal. Courbet distribuiu as
figuras sem nenhuma hierarquia, em uma composição linear. Usando cores austeras, mostrou a cova em primeiro plano e as
expressões – nada teatrais, nada heroicas, nada graciosas – de pessoas comuns. O pintor declarou que esta tela representava
o “funeral do Romantismo”.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E SoCIoLogIA..

A luta de classes
O século XIX testemunhou mudanças marcantes em todas
as áreas da vida em sociedade. Entre as principais ideias
renovadoras da época estão a teoria da evolução, do cientista
britânico Charles Darwin (1809-1882) e as propostas dos
filósofos alemães Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels
(1820-1895), autores do Manifesto
Comunista, publicado em 1848.
Esse tratado político propunha a
revolução socialista, que traria um
mundo mais justo por meio da tomada de poder pela classe operária.
O artista que melhor representou a luta de classes foi o francês

Honoré Daumier (1808-1879). Suas gravuras, desenhos e
caricaturas revelavam simpatia pela classe trabalhadora,
descreviam cenas urbanas e acentuavam a crítica social, especialmente nas caricaturas de políticos e figuras do sistema
jurídico de seu tempo.
Reprodução/Associação de Honoré Daumier, Marselha, França.

Honoré Daumier. A barriga do legislativo.
Litografia, 1834.

Daumier era exímio cartunista e colaborou em jornais parisienses. Em suas
criações, satirizava juízes, advogados,
políticos e a sociedade burguesa parisiense em geral.
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Reprodução/Nicéphore Niépce/Arquivo da editora

No início do século XIX, as técnicas de fotografia tornaram-se
objeto de interesse de cientistas e artistas, mas o processo só tomou forma comercial no final da década de 1840.
Desde o Renascimento, os artistas já usavam artifícios mecânicos, tais como o perspectógrafo (Capítulo 12) e a câmera escura, para auxiliá-los na representação de objetos e cenas
reais.
A câmera escura, conhecida na
Grécia desde o século IV a.C.,
consiste em uma caixa (ou
saleta) revestida internamente de
preto, com um buraco em uma das
paredes. Os raios de luz que atravessam essa abertura se projetam
na parede oposta, revestida de branco,
formando ali uma imagem invertida dos
objetos iluminados situados no exterior.
Por volta de 1665, já se dispunha de pequenas câmeras escuras
portáteis. Mais tarde, foram-lhes incorporados espelhos côncavos
ou lentes, que permitiam a projeção das imagens sobre folhas de
papel ou telas de tecido branco.
Se as câmeras escuras já eram tão conhecidas, o grande desafio
tecnológico era o de conseguir tornar permanente a imagem projetada. Foi o francês Joseph-Nicéphore Niépce (1765-1833) quem
primeiro obteve uma imagem duradoura produzida unicamente
pela ação da luz, sem intervenção de qualquer instrumento.

Reprodução/Arquivo da editora

O nascimento da
fotografia

A câmera escura, em ilustração de autor
desconhecido, 1850. George Eastman
House, Rochester, NY, Estados Unidos.

As câmeras escuras portáteis do início do século XIX, aperfeiçoadas com
o auxílio de lentes, valiam-se dos
princípios ópticos para facilitar o
trabalho de desenhistas e pintores.

Joseph-Nicéphore Niépce. Vista desde uma janela
em Gras. A primeira fotografia permanente do
mundo.

Em 1826, Niépce utilizou uma placa metálica recoberta com betume, uma substância
sensível à luz, que ficou por quase 8 horas
exposta aos raios de luz diurna projetados
em uma câmera escura instalada na janela
de sua casa.
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fotossensíveis. Por volta de 1837, conseguiu fixar a imagem gravada pela luz. As imagens assim obtidas eram únicas e ficaram conhecidas
como daguerreótipos. Daguerre descreveu seu
processo à Academia de Ciências e Belas Artes,
na França, e em seguida registrou a patente de
seu invento na Inglaterra.

akg-images/Latinstock

Niépce formou uma sociedade com Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), pintor
parisiense que havia desenvolvido uma câmera
improvisada equipada com lentes. Após a morte do sócio, Daguerre prosseguiu as experiências com chapas de cobre banhadas em sais de
prata, já conhecidos por suas características

Louis-Jacques-Mandé Daguerre. O estúdio
do artista. Daguerreótipo, 1837. Societé
Française de Photographie, Paris.

Em 1850, a fotografia já era um negócio comercial na França, dada a facilidade com que permitia reproduzir a realidade e
transformar essas reproduções em objetos de consumo para as
massas.
Os artistas foram os primeiros a entender que a invenção da
fotografia mudaria o curso das artes visuais. Alguns resistiram ao
novo método; outros o exploraram como auxílio para a pintura;
alguns abraçaram a fotografia como um novo meio de expressão.
O francês Félix Nadar (1820-1910) foi um dos primeiros a obter sucesso artístico e financeiro com o novo meio, aproveitando
o potencial documental e comercial da fotografia. Em 1853, abriu
em Paris um estúdio de retratos que se tornou ponto de encontro
de intelectuais e artistas da época.
Embora o uso de figuras nuas tivesse sido muito comum em
obras de arte de diferentes períodos, os primeiros fotógrafos
que ousaram fotografar mulheres despidas foram processados.
Eles se defenderam argumentando que se tratava da arte radical do Realismo. Os queixosos, em resposta, acusaram a escola
de pintura realista de suprimir a beleza e apresentar a verdade
de forma crua.
Uma das razões para a imagem fotográfica não ter sido inicialmente aceita como arte está no fato de ter sido vista na época
como algo realizado por uma máquina e, portanto, desprovido
da marca pessoal do artista. A fotografia era entendida apenas
como uma técnica neutra, incapaz de trazer mudanças estéticas.

Reprodução/Nadar/RMN/Other Images

A primeira imagem feita em daguerreotipia foi uma natureza-morta. O
arranjo revela a preocupação de Daguerre em criar uma imagem que não
só reproduzisse a realidade óptica,
mas também obedecesse à tradição
da pintura acadêmica.

Félix Nadar. Retrato de Charles Baudelaire.
Fotografia, 1863. Caisse Nationale des
Monuments Historiques et des Sites, Paris.

O poeta e crítico francês Charles Baudelaire (1821-1867), autor do livro de
poemas As flores do mal, apesar de
se fazer retratar com a nova técnica,
era muito reticente quanto ao uso da
fotografia e de sua influência sobre
as artes visuais. Em sua crítica a uma
exposição fotográfica que fez parte do
Salão de 1859, Baudelaire escreveu:
“Esse gosto exclusivo pela verdade
oprime e sufoca o gosto pela beleza”.
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Arquitetura de ferro

The Bridgeman Art Library/Keystone

A arquitetura da segunda metade do século
XIX foi dominada pelo ecletismo, ou seja, a utilização simultânea de diferentes estilos históricos.
O estilo predominante era escolhido de acordo
com a função do edifício: as igrejas passaram a
ser construídas no estilo gótico; os edifícios de
órgãos governamentais baseavam-se na arquitetura grega; os teatros, como a Ópera de Paris, tinham ornamentos barrocos.
A expansão da indústria e a crença no avanço
tecnológico como chave do progresso da humanidade levaram à criação de um sistema de feiras
mundiais que celebravam as conquistas industriais e tecnológicas. O primeiro desses eventos

foi a Grande Exposição de Londres, em 1851. O
pavilhão temporário que abrigou a feira foi projetado por Joseph Paxton (1801-1865), arquiteto e
paisagista inglês especializado na construção de
estufas envidraçadas. Por seu amplo uso de superfícies transparentes, a edificação ficou conhecida
como Palácio de Cristal.
Na segunda metade do século XIX ocorreram
grandes transformações não apenas tecnológicas,
mas principalmente conceituais. No Ocidente,
acreditava-se que um mundo melhor estava por
vir. Com base na ideia de que as inovações sempre significam melhorias para a sociedade, surgiu
o conceito de “moderno”, fortemente associado à
qualidade de “novo” e de “bom”.

Interior do Palácio de Cristal. Fotografia, 1851.

A estrutura desse edifício de ferro e vidro foi erigida em apenas quatro meses.
Encerrada a feira, o edifício foi remontado em outro ponto da cidade, mas acabou sendo destruído por um incêndio em
1936. Composto de peças de ferro com
menos de uma tonelada e com cerca de
93 mil metros quadrados de vidro, a obra
foi um marco da revolução tecnológica e
estética que se iniciava na arquitetura.

Brasil: fotografia e pintura realista
Cenário histórico
Depois que dom Pedro I abdicou do trono e retornou
a Portugal, seu filho e herdeiro Pedro de Alcântara (1825-1891) teve a maioridade antecipada para poder assumir,
em 1840, o cargo de imperador do Brasil. Com o nome de
Pedro II, governou o país durante 49 anos. Interessado por
livros, arte, filosofia e ciências, dom Pedro II contribuiu de
maneira marcante para o desenvolvimento da cultura no
país. Empenhou-se em construir para o Brasil uma ima-

gem de país civilizado, esperando com isso amenizar a
questão da escravidão, prática que se manteve até quase
o fim do século XIX e era vista pela burguesia europeia
como sinal de atraso.
O Brasil do final do século XIX caracterizou-se pelo estabelecimento de uma burguesia, pelo fortalecimento da
vida urbana, pelo aumento da circulação de informações e
pela difusão de ideias abolicionistas e republicanas.
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Um pioneiro da fotografia
A notícia da invenção do daguerreótipo chegou ao Rio de Janeiro por meio de um jornal
publicado em maio de 1839. Em dezembro do
mesmo ano, o artista francês Hercule Florence
(1804-1879), então radicado no interior de São
Paulo, publicou no mesmo jornal carioca um comunicado acerca de suas experiências, que o haviam levado a descobrir um processo fotográfico
em 1833.
Florence participara da expedição organizada
pelo barão de Langsdorff em 1825 (Capítulo 14),
na qual registrou em aquarelas de valor etnográfi-

co cenas do cotidiano dos índios de Mato Grosso e
do Pará. Ao retornar à então província de São Paulo, fixou-se na vila de São Carlos, atual Campinas.
Buscando um sistema de registro de imagens
que não dependesse de materiais importados,
Florence vislumbrou a possibilidade de “imprimir pela luz do Sol”. Trabalhando sozinho, uma
vez que não mantinha contato com os círculos
intelectuais europeus, utilizou uma caixa munida
de uma lente e uma folha de papel embebida em
nitrato de prata para registrar uma cena observada a partir de uma janela.

endo sobre a descoberta da fotografia
Florence assim relata sua primeira experiência,
sob o título “Descoberta muito importante”, realizada cinco dias após as primeiras anotações:
1a experiência. Construí uma câmera escura, muito imperfeita,
utilizando uma pequena caixa; e a cobri com minha paleta. No
orifício de minha paleta coloquei uma lente que pertencera a um
pequeno binóculo (descrevo estas minúcias para evidenciar a
precariedade dos recursos). Enfiei o espelho na caixa e, a uma
altura adequada, introduzi um pedaço de papel embebido em
uma solução fraca de nitrato de prata. Coloquei esse aparelho
sobre uma cadeira, numa sala naturalmente escura. O objeto
representado na câmera escura era uma das janelas, com a
vidraça fechada: viam-se os caixilhos, o telhado de uma casa
em frente e parte do céu. Deixei assim durante 4 horas; [...]

após retirar o papel encontrei aí a janela representada de uma
maneira fixa, mas o que deveria ser escuro estava claro; e o
que deveria ser claro, apresentava-se escuro. Entretanto isto
não é importante; logo se achará uma solução para isso.
Receoso de que o resto do papel, e tudo que estivesse claro na
janela, escurecesse a luz, lavei-o imediatamente para extrair o
nitrato de prata [...].
Pela primeira experiência relatada acima, constata-se que Florence havia realizado uma imagem em
negativo sobre papel, sendo obtida através do emprego de uma precária câmera obscura, construída,
aparentemente, entre 15 e 20 de agosto de 1833.
Kossoy, Boris. Hercule Florence: a descoberta isolada da fotografia no Brasil.
São Paulo: Edusp, 2006. p. 173-174.

O imperador e a fotografia
Em janeiro de 1840 o daguerreótipo foi demonstrado ao jovem dom Pedro II, então com
apenas 14 anos. O monarca percebeu a importância científica dessa técnica e deu início a
uma coleção de grande valor. O imperador
despendeu somas expressivas contratando fotógrafos estrangeiros e brasileiros para documentar a vida da família real, cidades, obras
públicas e paisagens.
Um dos fotógrafos estrangeiros que trabalhou
no Brasil foi o francês Auguste Stahl (1824-1877),

que durante 15 anos viveu no Recife e no Rio de
Janeiro.
Dom Pedro II fez também grandes investimentos na aquisição de obras para sua biblioteca
particular, constituída de livros, mapas, gravuras
e fotografias. Com a proclamação da República
(1889), a família real deixou o Brasil; o ex-imperador decidiu doar suas coleções à Biblioteca
Nacional, ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e ao Museu Nacional. Coube à Biblioteca
Nacional o acervo de fotografias.
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Reprodução/Coleção Thereza Christina Maria/Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Auguste Stahl. Cachoeira de Paulo Afonso, Pernambuco. Fotografia, 1860. Coleção Thereza Christina Maria, Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

Pertencente à coleção de dom Pedro II, esta imagem da antiga cachoeira de Paulo Afonso, no rio São Francisco, comprova o
avanço técnico alcançado por Stahl. A imagem tem 25,8 cm de altura por 55,6 cm de comprimento, enormes dimensões para
fotografias da época. O fotógrafo registrou duas imagens e juntou os negativos para obter uma vista panorâmica da paisagem.

Um fotógrafo brasileiro

Marc Ferrez/Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, RJ.

O fotógrafo mais importante que atuou no
Brasil no século XIX foi Marc Ferrez (1843-1923).
Filho e sobrinho de integrantes da Missão Artística Francesa, nascido no Rio de Janeiro, Ferrez
estudou na França.
Estudioso de física e química e interessado
em inovações tecnológicas, Ferrez registrou ce-

nas cotidianas das cidades, além de paisagens e
retratos.
Com a destruição de seu estúdio por um incêndio em 1873, Ferrez passou a trabalhar em
projetos encomendados pelo governo brasileiro.
Viajando pelo Brasil, registrou a construção de
ferrovias, represas e plantações de café.

Marc Ferrez. Índios bororó, Goiás. Fotografia.
1880. 18 cm x 24 cm. Coleção Instituto
Moreira Salles.

Imagens como esta, captada por Marc
Ferrez em Goiás, documentam as origens étnicas do povo brasileiro. Note
que os indígenas foram retratados
como se posassem para uma pintura
acadêmica da época, num estúdio decorado com colunas e objetos típicos
do século XIX.
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Realismo brasileiro

Reprodução/Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP.

Dom Pedro II patrocinou também a produção de imagens sobre o passado brasileiro, estimulando artistas ligados à Academia Imperial a
criar pinturas históricas. Em razão desse patrocínio, poucos artistas ousaram se libertar do domínio da arte acadêmica até 1889, quando o governo monárquico foi destituído e a Academia
Imperial de Belas-Artes, depois de um período
de crise, foi transformada em Escola Nacional
de Belas-Artes.
Entre os artistas brasileiros que se destacaram,
inspirados no realismo radical de Courbet, está
o paulista José Ferraz de Almeida Júnior (1850-1899). Formado na Academia Imperial de Belas-

-Artes, Almeida Júnior estudou também na França
e produziu obras de grande originalidade e forte
ligação com a identidade nacional.
O mineiro Belmiro de Almeida (1858-1935)
foi uma figura fundamental na passagem do
século XIX para o XX no Brasil. Como outros
artistas de seu tempo, estudou na Academia
Imperial de Belas-Artes e morou em Paris, no
final da década de 1880.
No fim do século XIX, a arte brasileira ainda
estava atrelada à tradição da pintura histórica
oficial. Alguns artistas, acompanhando o enfoque
paisagístico trazido por pintores estrangeiros, dedicaram-se a retratar a paisagem brasileira. Grande parte dos pintores do período se dedicou
também a gêneros como naturezas-mortas e
retratos, que contavam com mercado certo
entre a burguesia brasileira.

José Ferraz de Almeida Júnior. O violeiro. Óleo sobre tela, 1899.
141 cm x 172 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo.

Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ.

Na década de 1890, Almeida Júnior pintou um conjunto
de telas regionalistas, nas quais voltou seu olhar para o
cotidiano do homem do campo, especialmente o caipira.
Nesta pintura, moradores do interior de São Paulo, representados num momento de descanso, cantam uma moda
de viola.

Belmiro de Almeida. Arrufos. Óleo sobre tela, 1887. 89 cm
x 116 cm. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Esta tela, cujo título significa ‘brigas de amor’,
foi um marco no confronto entre a velha geração e os novos artistas. Ao escolher uma cena
cotidiana de desavença entre um casal, Belmiro
de Almeida adota uma abordagem realista, descrevendo a relação desigual entre o feminino e o
masculino em sua época: o homem, seguro e altivo, parece não se perturbar com o descontrole
emocional da jovem que chora ajoelhada.
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Pesquisa

fotografia e
memória

A invenção da fotografia teve grandes consequências na ciência e nas artes nos últimos 150 anos. A possibilidade de fixar imagens e
a popularização deste processo transformaram nossa relação com a memória. A fotografia nos ensinou a olhar o mundo de maneira
diferente. e as novas tecnologias estão capacitando as pessoas a produzirem imagens com valor estético de forma cotidiana.

GLOBAL
Um dos mais importantes museus de fotografia do mundo funciona na casa em que viveu o norte-americano George
Eastman (1854-1932), o inventor do filme fotográfico. Veja uma mostra de slides de algumas das fotografias históricas
que fazem parte do acervo do museu: <http://licensing.eastmanhouse.org/GEH/C.aspx?VP3=HRender_VPage>.
O artista colombiano Oscar Muñoz (1951-) pesquisa processos de fixação da imagem e trabalha com a questão da
memória. Conheça no site do Museu de Arte do Banco da República em Bogotá o trabalho experimental que esse artista
chama de protografías: <www.banrepcultural.org/oscar-munoz/protografias.html>.
(Acessos em: maio 2013.)

BRASIL

Em 1998, grande parte da obra de Marc Ferrez foi adquirida pelo Instituto Moreira Salles. Percorra as fotografias de
Ferrez no Instituto Moreira Salles: <http://ims.uol.com.br/hs/marcferrez/marcferrez.html>.
Visite o site da Agência Amazonas Images, para conhecer o trabalho do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1944).
Veja, por exemplo, a série Genesis, retratos de povos que ainda vivem segundo antigas tradições e de paisagens
naturais ainda preservadas. <www.amazonasimages.com/accueil>.
Visite no site da artista mineira Rosangela Rennó (1962-) o trabalho Menos-valia, apresentado na 29a Bienal Internacional
de São Paulo. Veja as imagens e leia um texto sobre a obra: <www.rosangelarenno.com.br/obras/exibir/30/1>.
Assista ao vídeo Entre cantos e chibatas, em que a antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz comenta a presença do
negro na fotografia no século XIX. <www.blogdoims.com.br/ims/entre-cantos-e-chibatas-conversa-com-lilia-schwarcz/>.
Janela da alma (Brasil, 2001). Direção: João Jardim e Walter Carvalho.
Pensar sobre o olhar talvez seja a melhor forma de se aprofundar no tema da fotografia. Neste documentário,
personalidades com graus diferentes de deficiência visual debatem, a partir de suas experiências pessoais, o ato de
olhar para o mundo.
(Acessos em: maio 2013.)

LOCAL

Com o professor e os colegas, procure descobrir se há algum fotógrafo em seu bairro ou em sua cidade que venha
documentando a natureza ou as pessoas de forma sistemática. Esse fotógrafo poderia mostrar seu trabalho na
escola? Vocês também podem trazer de casa fotos da infância tiradas no bairro ou em lugares públicos da sua cidade
e arredores, de modo que possam conferir o que mudou com o tempo na paisagem urbana e rural.

PARA ENCERRAR
Converse com o professor e os colegas sobre o que vocês pensam da fotografia e como a utilizam em seu cotidiano.

Você acha que com a fotografia é
possível mostrar a realidade?
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Ação fotografia projetada
Agora que você viu como artistas e fotógrafos, de todos os tempos, realizam imagens interessantes e cheias de significado,
vamos fazer uma fotografia projetada, pensada em todos os detalhes.

PARA PREPARAR
Em grupos de 3 alunos, discutam uma ideia para uma fotografia. Pensem em algo que é significativo para vocês. O que
incomoda vocês na sociedade, na escola, na cidade? Como a fotografia pode registrar essa situação? O que seria preciso
mostrar para denunciar um problema que atinge o cotidiano de vocês? Pensem em uma imagem que possam preparar
encenando uma ação, utilizando personagens, objetos ou apenas ambientes. Façam uma lista do que vão precisar para produzir
essa imagem. Preparem um esboço do que vão fotografar e de possíveis enquadramentos. De preferência, escolham um lugar
bem iluminado, para garantir maior qualidade da imagem sem uso de flash.

PARA VALER
Usando algum dispositivo fotográfico, câmera, celular ou computador, façam pelo menos dez variações sutis de ângulo, de
luminosidade ou, no caso de encenações, de expressões.
No computador, verifiquem a qualidade técnica e conceitual do trabalho e avaliem a necessidade de repetir a produção.
Apresentem apenas uma imagem para a classe.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Reprodução/Museu J. P. Getty, Los Angeles, EUA.

capítulo 16

Interesse pela
natureza.

Reprodução/Museu d’Orsay, Paris, França.

Vincent van Gogh. Íris, óleo sobre tela, 1889.

Captar a
luminosidade
efêmera.

Claude Monet. A pega, óleo sobre tela, 1868.

1863 Salão dos recusados

1873 Primeira exposição impressionista
1871 Comuna de Paris

1886 Última exposição dos
impressionistas
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Eliseu Visconti, em Paris, pintando o pano de boca do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Fotografia de 1907.

Reprodução/Projeto Eliseu Visconti, Rio de Janeiro, RJ.

Eliseu Visconti e a decoração do teatro
municipal do Rio de Janeiro.
Reprodução/Arquivo da editora

Cenário histórico
Em 1870, a França declarou guerra à
Prússia, que vinha tornando-se uma grande potência e mais tarde faria parte do Império alemão. Essa guerra levou a França ao
desastre. Paris foi sitiada e a população sofreu grandes privações. Com o fim da guerra, a população descontente com as condições da rendição e com o novo governo que
favorecia apenas os interesses dos mais
ricos, organizou-se num movimento revolucionário, a Comuna de Paris. O país entrou
em guerra civil e a Comuna foi derrotada
em 1871. Neste cenário de transformação
surgiu o grupo dos pintores impressionistas e foi inventado o cinema. Paris, a cidade
das luzes, se preparava para o século XX.

Cartaz do filme O regador regado, 1896.

A invenção do cinema.
1888 Abolição da escravidão no Brasil

1895 Primeira sessão de cinema

1889 Exposição Universal de Paris

1902-1906

Reforma urbana no
Rio de Janeiro
205
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O grupo de Montmartre
recusaria, decidiram promover uma exposição
independente no estúdio do fotógrafo Nadar
(Capítulo 15). Essa mostra tornou-se uma declaração de independência em relação à arte
acadêmica oficial.
O termo ‘Impressionismo’ surgiu de um comentário irônico feito por um crítico sobre o quadro
Impressão, nascer do sol, de Monet. O crítico desejava salientar o aspecto “mal-acabado” da imagem, mas os artistas adotaram a denominação por
perceberem que ela acertadamente nomeava sua
experiência de capturar instantes fugazes.
Claude Monet foi o mais importante pintor do
grupo dos impressionistas. Pintava rapidamente,
começando e concluindo seus quadros sempre
ao ar livre. Ao se tornar um artista de sucesso,
adquiriu uma casa em Giverny, de cujo extenso
jardim com lago cuidou como se realizasse uma
pintura meticulosa, criando áreas de luz e sombra e utilizando cores harmoniosas.
Reprodução/Museu Marmottan Monet, Paris, França.

Na década de 1870, uma nova geração de pintores frequentava o bairro de Montmartre, na periferia de Paris. Entre eles estavam Claude Monet
(1840-1926), Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) e
Edgar Degas (1834-1917).
Em sua maioria, esses jovens artistas estavam interessados em pintar ao ar livre. Queriam
captar a atmosfera imediata e efeitos da luz na
paisagem, tais como os reflexos na água. Era hábito dos pintores fazer esboços ao ar livre para
utilizá-los em telas que seriam produzidas no estúdio. O que os jovens artistas fizeram foi considerar a pintura rápida e direta como definitiva.
Esse novo enfoque acabaria por constituir um
dos movimentos mais marcantes da arte pictórica ocidental: o Impressionismo.
O grande marco para o movimento ocorreu
em 1874, quando trinta jovens, em vez de submeterem suas obras ao júri do Salão da Academia Francesa de Arte – que certamente as

Claude Monet, Impressão, nascer do sol, óleo sobre tela, 1872-73, 48 cm x 63 cm, Musée Marmottan Monet, Paris.

Monet captou nesta tela o clima, as cores e a atmosfera efêmera do amanhecer. As poucas pinceladas, que aproveitam o contraste entre o azul e o laranja, foram suficientes para construir o
cenário do porto, o movimento dos barcos, o reflexo das sombras e da luz do sol na água.
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Reprodução/Museu d’Orsay, Paris, França.

Em suas telas produzidas em
Giverny, a vegetação e a água
foram cada vez mais representadas como manchas de cor.
Já o pintor Edgar Degas não
se interessou pela natureza,
preferindo trabalhar em seu
estúdio. Em suas composições,
as figuras muitas vezes estão
em movimento ou em posições
espontâneas, nada posadas,
como que capturadas por uma
câmera fotográfica. Degas interessou-se pelo desafio de representar a luz artificial usada nos
espetáculos. Tornou-se conhecido pelas imagens de bailarinas em ensaios e apresentações
de balé.

Edgar Degas, A banheira, 1886, pastel sobre cartão, 60 cm x 83 cm, Museu D`Orsay, Paris.

Degas costumava trabalhar com pastel (tipo de pigmento em bastão, como giz), material que até então era empregado apenas em esboços.

As invenções da nova arte

Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes,Rio de Janeiro,RJ.

Em Paris, os impressionistas encontravam
os temas que lhes interessavam retratar: o cotidiano, a movimentada vida urbana e a nova era
industrial, mas também os lugares de desfrute
junto à natureza. Por mais variados que esses

temas pareçam, adotá-los significava recusar os
motivos históricos, mitológicos e religiosos consagrados pela tradição acadêmica.
Uma característica do Impressionismo era a
forma como os pintores exploravam as possibilidades do uso da cor. Com o desenvolvimento da fotografia, capaz de
gravar a realidade tal qual ela é, os
artistas valorizaram as propriedades
da luz e da cor em suas pinturas.

Alfred Sisley, Ventania, óleo sobre tela, 1897, Museu
Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Outra característica singular dos impressionistas era deixar a pincelada visível, de modo que
a própria confecção da imagem se mantivesse
presente. A direção da pincelada reforçava o
volume dos objetos e a dinâmica da composição. Nesta tela do francês Alfred Sisley (1839-1899), note como cada pincelada dá forma ao
movimento das ondas.
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Fine Art Archive/Other Images/Museu de Arte Brooklyn, Nova York, EUA.

A fascinação pelo Japão e sua cultura tomou conta do Ocidente, depois que a Marinha dos Estados Unidos forçou a abertura do
Japão para o comércio exterior, em 1853. Rapidamente, objetos de
laca, rolos de pintura, porcelanas e gravuras japonesas tornaram-se
cobiçados na Europa. O interesse dos artistas pela gravura japonesa foi tão grande que essa febre foi batizada como “japonismo”.
O aspecto da estética japonesa que seduzia os artistas ocidentais
era a ausência dos efeitos de claro-escuro para representar volumes.
Os objetos eram representados sem sombras, como se fossem planos, e eram dispostos com enquadramento pouco convencional, a
ponto de, quando situados em primeiro plano, aparecerem cortados.
Hiroshige (Ando Tokutaro). Uma das imagens da série 100 vistas famosas de Edo. Xilogravura, 1857,
Japão. Aproximadamente 37 cm x 23,5 cm.

Ao representar apenas parte do cavalo em primeiro plano, o artista japonês Hiroshige (1797-1858) intensificou a impressão de vastidão entre o observador e o espaço
urbano. Tal arranjo gera uma composição assimétrica e descentralizada – uma espantosa novidade na Europa de então.

Vlue/Shutterstock/Glow Images

Temas inTerdisciplinares arTe e Física..

Impressionismo e ciência
Embora os impressionistas não tivessem se dedicado a teorias
científicas, estudiosos de óptica e fisiologia reconheceram a
importância das observações sobre luz e cor feitas por esses
pintores e transportadas para suas telas.
Os artistas provavelmente tinham conhecimento da experiência feita por Newton no século XVII, a qual demonstrou que a luz
solar branca era composta de cores.
Os impressionistas procuravam representar os efeitos da cor
predominante da luz solar em suas pinturas.
Eles dedicaram atenção ao modo como a cor de um objeto
interagia com seu entorno, e o contraste simultâneo assim
provocado – situação em que as cores complementares se

Newton dividiu um feixe de luz solar com um prisma transparente, obtendo uma faixa contínua de cores, que chamou
de espectro da luz solar.
reforçam mutuamente, parecendo mais vivas. Esses pintores
aproveitaram tal propriedade para salientar as áreas de
contraste em suas pinturas.

Reprodução/Acervo da autora

Para experimentar o efeito do contraste simultâneo, fixe o olhar num
mesmo ponto desta figura. Depois
de algum tempo, você terá a impressão de que o quadrado cinzento interno se tinge aos poucos de
azul. Quando isso acontecer, olhe
para o espaço em branco ao lado. A
imagem aparente que ali se formará terá cores complementares às
da figura original.
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Os artistas impressionistas perceberam que, justapondo pequenas pinceladas de cores puras, forma-se na retina do observador uma superfície
cujas cores finais são mais puras que as obtidas com a mistura de pigmentos. Tal efeito é também chamado de síntese óptica.

Justapondo-se cores opostas, como neste exemplo
de síntese óptica, pode-se obter um tom neutro, cuja
luminosidade será a média das luminosidades das
cores componentes. Observe esta figura de longe.
Reprodução/Acervo da autora
Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes,Rio de Janeiro,RJ.

Georges Seurat, A parada do circo, óleo
sobre tela, 1884, 99,7 cm x 149,9 cm, Museu
Metropolitano de Arte, Nova York.

O francês Georges Seurat (1859-1891)
levou ao extremo os princípios técnicos utilizados pelos impressionistas,
ao inventar um método que chamou de
pontilhismo. O procedimento consistia
em aplicar na tela pequenos pontos regulares de cores puras, que se somavam
opticamente aos serem observados a
certa distância.
Monet estudou a fundo essa relação entre a luz e as cores,
realizando séries de pinturas em que uma mesma vista é
retratada em diferentes horários do dia ou em diferentes

estações do ano. O que muda de uma pintura para outra é a
luminosidade, as relações de luz e sombra, as cores e, em
consequência, o clima emocional das cenas.

Hervé Lewandowski/RMN/Other Images/Museu d’Orsay, Paris, França.

Claude Monet, Montes: efeito de neve, óleo sobre tela,
1891, Galeria Nacional da Escócia, Edimburgo, Escócia.

Claude Monet, Montes de feno: fim do verão, manhã,
óleo sobre tela, 1888, Museu D’Orsay, Paris.

Reprodução/Galeria Nacional da Escócia, Edimburgo, Escócia.
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A. Giraudon/The Bridgeman Art Library/Keystone

Foi o francês Auguste Rodin (1840-1917)
quem revolucionou o conceito de escultura
no final do século XIX. Rodin usou todo tipo
de recurso em suas representações com a intenção de expressar sentimentos. Seu trabalho foi tratado com descaso pelos críticos, até
vencer, em 1884, um concurso para uma escultura pública, com a obra Cidadãos de Calais.
As obras mais conhecidas de Rodin foram
feitas para os salões de arte e para encomendas públicas, como os monumentos em homenagem aos autores franceses Victor Hugo
(1802-1885) e Honoré de Balzac (1799-1850).
No entanto, as peças produzidas como estudos
para encomendas oficiais e só exibidas publicamente anos mais tarde são hoje consideradas suas pesquisas mais ousadas. Nessas peças
Rodin costumava deixar à mostra as marcas do
processo de fundição e a ação das ferramentas,
tal como os impressionistas deixavam as marcas das pinceladas nas pinturas.

Paul Maeyaert/The Bridgeman
Art Library/Keystone

Uma revolução
na escultura

Auguste Rodin. Cidadãos de Calais, bronze, 1885-1895. Hôtel de Ville, Calais,
França.

Este monumento evoca um episódio da Guerra dos Cem Anos
(1337-1453), quando cidadãos da cidade francesa se ofereceram
como reféns ao exército da Inglaterra. Rodin retrata os mártires
a caminho da execução, não como heróis idealizados, mas como
um grupo de homens comuns resignados com sua decisão.

Avanços da
tecnologia
Um dos marcos do avanço da engenharia no final do século XIX foi a Torre Eiffel. Destinada a ser a maior atração
da Exposição Universal de 1889, deveria ser desmontada
ao final do evento. A estrutura foi criticada por artistas e
intelectuais conservadores, que a viam como um excesso
da engenharia e a consideravam desprovida de qualidades
estéticas. Para os admiradores, no entanto, tratava-se de
um novo tipo de beleza derivado da engenharia moderna.
Na última década do século XIX, Paris presenciou invenções tecnológicas espantosas, como o cinema e o avião.

Gustave Eiffel, Torre Eiffel, 1887-1889, Paris.

Com 300 metros de altura, a obra tornou-se a mais alta construção do mundo
de então, ultrapassando as pirâmides do Egito e as catedrais góticas. Mais que
qualquer outro monumento, a torre Eiffel, nas margens do rio Sena, incorpora a
crença do século XIX no progresso científico.
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pio (‘movimento circular vivo’, ou ‘roda da vida’).
Nos Estados Unidos, em 1879, George Eastman
já comercializava um filme flexível de celulose
transparente contendo em um dos lados uma emulsão química sensível à luz, que substituía o vidro
como suporte para o negativo fotográfico. Anos
depois os irmãos Lumière criaram na França o cinematógrafo, equipamento que permitia filmar e
projetar imagens em movimento.

Lumiere Pictures/Album/Latinstock

Desde a invenção da fotografia na França (1837),
alguns fotógrafos, cientistas e artistas vinham buscando formas de registrar imagens em movimento.
Vários equipamentos ópticos que produziam a
ilusão de movimento, seja com desenhos animados ou fotografias sucessivas, foram inventados
nesta época, batizados com nomes de origem
grega que evocavam suas qualidades técnicas,
como praxinoscópio (‘visão da ação’) ou zootró-

Auguste e Louis Lumière. A chegada
do trem na estação de Ciotat. Filme
cinematográfico, 1895.

Em dezembro de 1895 teve lugar a
primeira sessão de cinema em Paris, com filmes curtos produzidos
pelos irmãos Lumière, mostrando,
por exemplo, um trem chegando na
estação.

Reprodução/Museu de artes decorativas, Paris, França.

A industrialização também trouxe mudanças à produção gráfica.
O aumento da demanda de comunicação, a ampliação do público leitor nas principais cidades da Europa e dos Estados Unidos
multiplicaram os produtos impressos para além do livro e do
jornal. Para alimentar o sistema de produção e consumo era
preciso produzir cartazes, rótulos, embalagens e revistas. Os
impressos coloridos eram geralmente feitos com a técnica da
litografia, que permitia criar imagens nas quais letras e desenhos podem estar mais integrados. Os artistas que criavam
estas peças gráficas passaram a usar imagens cada vez mais
simplificadas, mas com forte apelo estético.
O francês Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), inspirado nas gravuras japonesas e na pintura de Degas, revolucionou a linguagem dos cartazes.

A técnica da litografia se baseia no
princípio físico de que óleo e água não
se misturam. A imagem é desenhada
numa superfície lisa de pedra,
utilizando-se lápis oleoso. Em seguida
molha-se a superfície desenhada. As
áreas cobertas pelo lápis repelem a
água, permanecendo secas. A pedra
é então entintada com tinta a base de
óleo, que adere às áreas secas. Por fim,
uma folha de papel é colocada sobre a
imagem para que as áreas de tinta se
transfiram ao papel.

Henri de Toulouse-Lautrec. Cartaz anunciando a dançarina La Goulue no cabaré Moulin Rouge,
em Paris, 1893.

Especialmente em seus cartazes que anunciavam espetáculos de cabarés parisienses, Toulouse-Lautrec capturou o espírito da vida noturna da chamada Belle Époque,
nome dado ao período do final do século XIX em Paris.
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Pós-impressionismo

The Bridgeman Art Library/Keystone/ Museu Kunsthaus, Zurique, Suiça.

No final da década de 1880, reproduzir na pintura os aspectos visuais da realidade parecia insuficiente para os jovens pintores, que tomaram
caminhos diferentes, produzindo, porém, obras
singulares. Paul Cézanne (1839-1906), Vincent
van Gogh (1853-1890) e Paul Gauguin (1848-1903)
estão entre os artistas que foram mais tarde chamados de pós-impressionistas.

Durante sua vida, Cézanne travou uma luta
diária com a pintura. Seu objetivo era buscar,
para além do olhar “superficial” dos impressionistas, uma conciliação entre arte e a essência
da natureza. Pintando paisagens, retratos e naturezas-mortas, Cézanne tentou construir um
mundo a partir de cores e formas básicas, como
cones, esferas, cubos e cilindros.

Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire. Óleo sobre tela, 1904-1906.
Museu Kunsthaus, Zurique, Suíça.

Cézanne estava obstinado em representar a natureza
tal qual a percebemos, com a tridimensionalidade e a
dinâmica proporcionada por nosso cérebro, que reúne
em uma só imagem os impulsos nervosos provenientes
dos dois olhos.

imagens um movimento e uma emoção nunca antes experimentados por um pintor.
Reprodução/Galeria Nacional, Londres, Inglaterra.

O holandês Van Gogh mudou-se para Paris
em 1886, onde foi apresentado aos pintores impressionistas por seu irmão
Theo, que era comerciante de
obras de arte. Van Gogh buscava uma pintura emocional,
que pudesse ser impregnada
pela intensidade de seus sentimentos. Suas pinceladas
sinuosas imprimem em suas

Vincent van Gogh, Trigal com cipreste, óleo
sobre tela, 1889, Galeria Nacional, Londres.

No último ano de sua vida, Van Gogh
representou esta paisagem ensolarada e a considerou como uma das melhores telas daquele verão. Ele também reproduziu esta composição em
um desenho e em outras duas telas.

212

Arte_vu_PNLD2015_U2C16_204a217.indd 212

6/17/13 11:06 AM

The Bridgeman Art Library/Keystone/Fundação Rudolph Staechelin, Basel, Suiça.

O francês Paul Gauguin, em busca de um refúgio
da civilização, mudou-se primeiramente para o interior da França.
Mais tarde foi para o Taiti, onde acreditava estar em
contato com a verdade do homem e da natureza. O interesse pelas sociedades tradicionais tomou conta da
elite cultural europeia na virada do século. Como Gauguin, muitos viam nessas sociedades uma autenticidade
que supostamente se perdera no processo civilizatório.
Paul Gauguin. Nafea faa ipoipo?. Óleo sobre tela, 1892, Kunstmuseum Basel, Basileia,
Suíça.

Gauguin deu títulos em idioma local a muitas de suas pinturas. “Nafea faa ipoipo?” significa “Quando você se casará?”. Mesmo antes de
Gauguin viver na Polinésia, a cor já havia assumido em suas telas um
sentido simbólico, não se limitando a ser um elemento estético da composição. No clima tropical do Taiti, Gauguin pôde vivenciar contrastes
de cores que não encontrava na Europa.

Características culturais da Polinésia

Os povos do Pacífico Sul
Costuma-se designar como culturas do Pacífico Sul as de povos nativos da Nova Zelândia e de arquipélagos da Melanésia, Micronésia e Polinésia. O isolamento geográfico e a fragmentação do território em
númeras ilhas possibilitaram a formação de grande variedade de etnias. Os povos do Pacífico Sul, no entanto, têm algumas características comuns, como uma considerável similaridade linguística e um profundo
respeito pela natureza. Creem que todas as formas da natureza, inclusive os minerais, possuem alma e agem
intencionalmente.
Reprodução/A
lin a r
i/Ge
Das ilhas de Samoa e Tonga são típicos os trabalhos manuais em matty
Im
ag
es
deira, casca de árvores e plumas. As grandes esculturas em rocha
vulcânica ainda presentes na ilha de Páscoa, chamadas moais,
eram dedicadas ao culto dos mortos e provavelmente representavam reis, sacerdotes ou guerreiros. Muito conhecidas são também as danças polinésias, nas quais se combinam as mãos a sinuosos movimentos de quadris.

Chefe maori com rosto tatuado. Cultura maori, Nova Zelândia. Fotógrafo
anônimo, 1860-1889. Museu do Quai Branly, Paris.

Os povos do Pacífico Sul desenvolveram padrões de desenho (linhas geométricas e arabescos abstratos) que figuram nas representações de suas
divindades, em sua pintura corporal e na decoração de objetos utilitários.
Os chefes maoris tinham o rosto inteiramente tatuado com esses elementos. Proibida pelas autoridades francesas a partir de 1898, a tatuagem voltou
recentemente a ser usada na Polinésia como afirmação da identidade desses
povos. Atualmente, em todo o mundo, alguns desses padrões (vulgarmente designados “motivos tribais”) comparecem em tatuagens e em estampas de roupas, embora
inteiramente desconectados de seu contexto original.
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Fim do século XIX no Brasil
Cenário histórico
Em 1888, finalmente a escravidão foi abolida no Brasil. A mudança, porém, não foi acompanhada de nenhuma
política destinada a facilitar a inserção da população negra
na sociedade.
Com a proclamação da República, em 1889, e a crescente influência do pensamento positivista (Capítulo 15),
tornava-se necessário um projeto de modernização

para o país que refletisse as palavras ‘ordem e progresso’, introduzidas na nova bandeira. Enquanto isso, a nação continuava sendo agroexportadora e dependente da
importação de produtos industrializados. Alguns passos
de modernização, no entanto, se evidenciavam na implantação de uma rede ferroviária e na reurbanização de
cidades.

A modernização das cidades
pública. O destaque da reforma era a abertura da
Avenida Central, ligando o porto a uma praça que
recebeu edifícios públicos monumentais, como o
Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e o novo
edifício da Escola Nacional de Belas-Artes. Para
a construção da avenida Rio Branco, no entanto,
demoliram-se centenas de prédios residenciais
antigos e a população mais pobre foi removida
para áreas periféricas ou acabou ocupando de
forma improvisada os morros da cidade.

Ismar Ingber/Pulsar Imagens

Com o regime republicano, tornou-se prioritária a imagem da então capital do Brasil, Rio de
Janeiro. O prefeito Pereira Passos, que estudara
engenharia em Paris e presenciara a transformação da capital francesa sob as reformas de
Haussmann (Capítulo 15), esteve à frente do projeto que transformou o centro carioca.
As novidades incluíam a modernização do
porto, a criação de avenidas arejadas e obras de
saneamento, abastecimento de água e iluminação

Francisco Oliveira Passos e Albert
Guilbert, Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, 1905-1909. Foto de 2010.

Assim como a Ópera de Paris
no projeto de Haussmann, o
Teatro Municipal do Rio de Janeiro ganhou grande destaque
na reurbanização da cidade. O
projeto mesclava elementos
clássicos com a profusão decorativa do barroco.
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A influência impressionista

Reprodução/Projeto Eliseu Visconti, Rio de Janeiro

Com o prêmio de viagem concedido pela Academia Nacional de Belas-Artes, vários artistas
brasileiros no final do século XIX puderam aperfeiçoar-se em Paris, onde entraram em contato
não só com a produção francesa apresentada nos
salões acadêmicos, mas também com a pintura

impressionista. Aos poucos, o interesse por representar a atmosfera luminosa e retratar temas
simples do cotidiano foi sendo incorporado à
obra de alguns pintores brasileiros.
Eliseu Visconti (1866-1944) recebeu o prêmio
de viagem ao exterior. De volta ao Brasil, já no início do século XX, adotou tardiamente a
forma de pintar e os temas dos impressionistas: paisagens, cenas do cotidiano
e retratos. Visconti foi encarregado de
fazer a decoração do Teatro Municipal
do Rio de Janeiro.
Embora pertencendo a outra geração, Arthur Timótheo da Costa (1882-1922) talvez tenha sido o artista brasileiro que trabalhou mais próximo
aos fundamentos impressionistas. Timótheo da Costa, de origem popular,
trabalhou na Casa da Moeda antes de
ingressar na Escola Nacional de Belas
Artes do Rio de Janeiro e conquistou o
prêmio de viagem ao exterior ali concedido.
Reprodução/Acervo da editora

Eliseu Visconti, A dança das horas, painel no teto
do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 1908.

No teto da plateia do Teatro Municipal do
Rio de Janeiro, Visconti pintou A dança
das horas. Nessa pintura, as 24 jovens
nuas, representadas em movimento contínuo, fazem a referência à passagem das
horas do dia, de forma alegre e festiva.

Arthur Timótheo da Costa. Sem título. Óleo sobre tela,
não datado.

Na Europa, a pintura de Timótheo da Costa foi
aos poucos se transformando: os volumes progressivamente deixaram de ser estruturados
pela linha e passaram a ser modelados pela
pincelada de cor. No entanto, apenas em suas
últimas paisagens, já na segunda década do século XX, o artista realmente dissolve a forma,
valendo-se da cor e da luz.
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Pesquisa arte e cor
As pinturas dos mestres impressionistas encantam o público até os dias de hoje. o grande legado do Impressionismo foi o desenvolvimento de formas mais livres para a pintura e os estudos da luz e da cor. outros artistas depois de monet se dedicaram
ao tema estudando de forma mais aprofundada as relações entre as cores. entre eles o alemão Josef Albers (1888-1976), o
venezuelano Carlos Cruz Diez (1923-) e o escocês David Batchelor (1955-).

GLOBAL
O melhor museu para visitar e conhecer o impressionismo e o pós impressionismo é o Museu D’Orsay, em
Paris. Visite seu site e navegue pelas obras do artista que você mais apreciar: <www.musee-orsay.fr/en/home.
html?cHash=1030a57d48>.
Um truque de luz. Direção: Wim Wenders. Alemanha, 1995, 80 min.
Mesclando documentário e ficção, o filme mostra o olhar de uma garotinha que testemunhou o nascimento do
cinema. Gertrude, a filha de um dos irmãos Skladanowsky, nos conta sua história e a aventura apaixonada com as
experiências vividas com as máquinas de fazer imagem em movimento.
Assista ao vídeo Que tan amarillo es el azul?, no qual o artista venezuelano Cruz Diez fala sobre sua obra que
contribuiu com a história teórica da cor e apresenta a forma como realiza seu trabalho:
<www.cruz-diez.com/es/medios/videos/xm/documentales/que-tan-amarillo-es-el-azul/>.
Para conhecer um pouco dos trabalhos do alemão Josef Albers, que foi professor de duas importantes escolas de artes
– a Bauhaus na Alemanha e o Black Mountain College nos Estados Unidos da América –, visite o site da Fundação
Albers: <www.albersfoundation.org/Albers.php?inc=Galleries&i=J_1>.
Para conhecer a obra do artista contemporâneo David Batchelor, que trabalha com cor e luz, visite os objetos criados
por ele na Galeria Leme:
<http://galerialeme.com/artist/david-batchelor/>
(Acessos em: mai. 2013.)

BRASIL

O Museu de Arte de São Paulo (MASP) possui em seu acervo pinturas importantes dos impressionistas franceses.
Entre elas Canoa sobre o Epte, de Claude Monet, Mulher enxugando o braço esquerdo, de Degas, Rosa e azul (As
meninas) de Renoir e Passeio ao crepúsculo e Autorretrato (Perto do Gólgota), de Van Gogh. Visite o site do museu
para conhecer estas pinturas: <http://masp.art.br/masp2010/>.
Visite o site do paulista Luiz Sacilotto (1924-2003), um artista brasileiro que construiu sua obra a partir das questões
conceituais que envolvem o estudo da cor:
<www.sacilotto.com.br/>.
(Acessos em: mai. 2013.)

LOCAL

Converse com o professor e seus colegas: há pintores que pintam paisagens em seu bairro ou em sua cidade? Os
pintores têm sempre um entendimento especial sobre cor, pois estão acostumados a fazer a transposição das cores
da natureza para suas pinturas. Procure conhecer os artistas locais e suas pinturas.

PARA ENCERRAR
Reúna-se com seus colegas para uma conversa sobre as cores. O que você já conhecia sobre cor? Você já imaginava que este
tema pudesse ser objeto de pesquisa para tantos artistas?

A que você atribui o sucesso que a pintura
impressionista tem ainda hoje?
216

Arte_vu_PNLD2015_U2C16_204a217.indd 216

6/17/13 11:06 AM

Ação experiência com a cor
Agora que você conheceu um pouco sobre a pintura dos impressionistas, pesquisou e conheceu vários trabalhos de artistas
contemporâneos que operam com efeitos da cor, vamos fazer algumas experiências com as cores.

MATERIAL
Façam um inventário sobre as cores. Coletem pequenas amostras de diferentes cores: papéis, pedaços de plástico, tecido e outras
superfícies planas. Tragam essas amostras na próxima aula. Não se esqueçam de trazer muitos tons de cinza também.
Cada grupo vai precisar de cola branca, tesoura e um papel branco de fundo A3 para colar as experiências.

PARA VALER
Formem grupos de 5 alunos. Cada grupo escolherá uma das seguintes experiências para realizar com suas amostras de cores:
1- Cores opostas – Usando papéis recortados, montem sobre um papel branco grande um círculo das cores. Posteriormente,
associem as cores opostas montando várias duplas de cores complementares.
2- Contraste simultâneo – Usando papéis coloridos, colem quadrados de papel cinza dentro de vários quadrados de outras
cores saturadas, como o da página 208. Experimentem olhar fixamente para a montagem e, depois de algum tempo, você terá a
impressão de que o quadrado cinzento interno se tinge aos poucos da cor complementar à do fundo. Quando isso acontecer, olhe
para o espaço em branco ao lado. A imagem aparente que ali se formará terá cores complementares às da figura original. Montem
uma tabela anotando os resultados observados.
3- Síntese óptica – Recortem tiras bem finas de papel colorido, todas iguais do mesmo tamanho, e colem duas cores
alternadamente. Preparem diversas combinações e observem-nas à distância, para constatar a cor que surge como síntese. Pode
ser feito também com pequenos quadrados de cores alternados.

Faça aqui um registro dessa experiência
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Reprodução/Arquivo da editora

AKG/Latinstock/Sotheby’s, Londres, Inglaterra.

capítulo 17

Art Nouveau: inspirado
em formas orgânicas
complexas.

Louis C. Tiffany
(1848-1933). Vaso de
vidro furta-cor, 1900.

Padrões geométricos, no
nascimento do design
gráﬁco moderno.

Koloman Moser (1868-1918). Ilustração (1901) para um poema de Rainer Maria Rilke (1875-1926).

1905 Salão de Outono em Paris

1897 Secessão de Viena
1900 Isadora Duncan
na Europa

1905 Grupo Die Brücke,
em Dresden
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Reprodução/Coleção Faap/São Paulo, SP.

Everett Collection/Keystone

Experimentalismo e ousadia
em terras brasileiras.

Cartaz do filme O gabinete do Dr. Caligari,
dirigido por F. W. Murnau, 1920.

A estética expressionista,
no cinema alemão da
década de 1920.

Anita Malfatti. O homem de sete cores, 1915-1916.

Cenário histórico

Em 1900, Londres era a maior cidade do mundo, seguida de Paris e Berlim.
As cidades europeias cresciam ao absorver a população vinda de áreas rurais.

Havia uma corrida armamentista entre as nações industrializadas. O clima de hostilidade era
alimentado pela onda nacionalista que invadia os
países europeus.
Um incidente isolado detonou uma guerra de dimensões globais. Quando um nacionalista iugoslavo
alvejou o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que
visitava a Sérvia em 1914, a Alemanha foi a primeira a
dar apoio aos austríacos. Dois blocos se formaram: de
um lado, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha; do
outro, a França, a Inglaterra e a Rússia.

Primeira Guerra Mundial: Alianças na Europa
0º
Tríplice Aliança (1882)

ESCÓCIA

REINO UNIDO
IRLANDA

Tríplice Entente (1907)

Mar do
Norte

Maio 1915 – A Itália entra na
guerra ao lado da Tríplice Entente

PAÍS
DE
INGLATERRA
GALES

Allmaps/Arquivo da editora

Em relação à Inglaterra e à França, a Alemanha se
industrializou mais tarde. Mas, em apenas três décadas, o país se transformou e passou a disputar com
os outros dois os mercados para seus produtos.

ALEMANHA
RÚSSIA

OCEANO
ATLÂNTICO

IMPÉRIO
AUSTRO-HÚNGARO

FRANÇA

Mar
Negro

ITÁLIA
40º N

0

380 km

di
Mar Me terrân

eo

Adaptado de: Atlas Histórico Escolar. Rio de Janeiro: MEC/FAE, 1991.

Exposição do grupo
1911 Der blaue Reiter, em Munique
1913 Primeira exposição de
Lasar Segall no Brasil

1914-1918 Primeira Guerra Mundial
1917 Exposição de Anita
Malfatti no Brasil
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Art Nouveau

Roger Viollet/Glow Images/Museu Carnavalet, PAris, França.

Os artistas e arquitetos do início do século
XX ansiavam por uma arte que, embora utilizando novos materiais, como ferro, vidro e cimento, tornasse os objetos e as cidades agradáveis
e elegantes. Para isso era preciso aproximar os
artistas dos projetos de objetos, peças gráficas e
do desenho urbano.

A aplicação de arabescos a todos os elementos
do ambiente tornou-se uma moda que se disseminou pela Europa. O nome mais aceito para o movimento teve origem em uma galeria inaugurada
em Paris em 1895: La Maison de l´Art Nouveau (a
Casa da Nova Arte). Na França, um dos expoentes
do Art Nouveau foi o arquiteto Hector Guimard
(1867-1942), que criou edifícios,
objetos e ilustrações. Entre suas
obras mais conhecidas estão várias
estações do metrô parisiense.

Hector Guimard. Entrada da estação Place de La
Bastille, do metrô de Paris, projetada em 1896.
Cartão-postal do século XIX.

A intenção do projeto de Guimard era o em‑
belezamento urbano, quebrando a monoto‑
nia da paisagem da cidade industrial com
formas inventivas e audaciosas.

Drimi/Shutterstock/Glow Images

Os artistas e arquitetos inspiravam-se em formas orgânicas complexas, como folhas de parreira, flores e asas de insetos, dando preferência à
curva, à espiral e à voluta. Influenciados pela arte
japonesa, usavam elementos repetidos e composições assimétricas. A cidade de Barcelona,
capital da província da Catalunha, na Espanha,
despontava como o primeiro centro industrial da
península Ibérica.

O arquiteto Antoni Gaudí (1852-1926) desde
muito jovem esteve envolvido com movimentos,
que lutavam pela valorização da cultura catalã.
Em seus projetos Gaudí criou uma estética original apoiada na retomada dos valores medievais.
Nas construções de Gaudí, o trabalho criativo
dos artesãos tem visibilidade. Os mosaicos são
variados, sem utilização de peças padronizadas,
e as formas esculturais das escadas, portais e torres surgem dos próprios materiais
construtivos. A influência muçulmana comparece no uso de materiais azulejados, na profusão de ornamentos e na utilização de torres
que evocam minaretes.
Antoni Gaudí. Casa Batlló, 1904-1906, Barcelona,
Espanha. Foto de 2010.

Neste projeto de reforma, Gaudí transformou o
espaço da casa Battló de forma inédita: fez desa‑
parecer as linhas e ângulos retos, substituindo‑
‑as por formas inspiradas na botânica, na zoolo‑
gia e até mesmo na paleontologia.
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Cartaz de Alfred Roller (1864-1935) para uma exposição
do grupo Secessão de Viena, 1902.

Reprodução/Museu de artes da Austria,Vienna, Austria.

Os artistas da Secessão de Viena criaram uma
linguagem gráfica para os cartazes, fundindo
ilustração, padrões geométricos e letras trans‑
formadas em elementos decorativos. Estas
características anteciparam o interesse pela
geometria que nos anos seguintes conduziria à
pintura cubista e à abstrata.

Album/Akg-Images/Latinstock

Em Viena, a capital do Império Austro-húngaro, jovens artistas
entraram em conflito com a tradicional associação dos artistas decorativos vienenses, fundando o movimento chamado “Secessão
de Viena”. Gustav Klimt (1862-1918) liderou o grupo, cuja primeira
exposição ocorreu em 1898.
A estética dos artistas da Secessão de Viena baseava-se no Art
Nouveau, mas em pouco tempo o estilo dos austríacos amadureceu e, depois de 1900, Viena tornou-se um centro de inovações artísticas.
Os jovens da Secessão usaram formas
cada vez mais simplificadas em suas
criações, culminando no uso de padrões geométricos nas artes gráficas,
estampas e pinturas decorativas.
Klimt era muito requisitado para a
decoração dos edifícios da nova Viena. Ficou conhecido por suas representações sensuais de mulheres e pela
elegância de sua pintura ornamental.

Moritz Nähr/Imagno/Getty Images

A Secessão de Viena

Gustav Klimt e Emilie Flöge posam com
vestidos reformistas. Viena, 1905. Arquivo da
Biblioteca Nacional de Viena.

Entre outras experiências, Klimt tra‑
balhou em uma série de dez vestidos
“reformistas”. Uma tentativa de criar
roupas femininas menos acinturadas,
que não obrigassem o uso do esparti‑
lho, um tipo de colete rígido que mo‑
delava o corpo das mulheres na época.

Gustav Klimt. Árvore da vida. Mosaico, 1905.
Museu de Artes da Áustria, Viena, Áustria.

Na pintura mural deste friso da sala de
jantar do Palácio Stoclet, em Bruxelas,
Klimt situou a árvore da vida, entre
figuras femininas. Em muitas de suas
pinturas, a mulher, assim como figuras
assustadoras e eróticas, representam
sentimentos, valores morais e ideias
abstratas, como a esperança, a vida e
a morte.
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A virada modernista
das individualidades e por questões inerentes à
linguagem.
No Salão de Outono, que ocorreu em 1905, em
Paris, alguns pintores franceses foram chamados
de fauves, termo francês que significa ‘animais
selvagens, feras’. Os artistas fauves, como Henri
Matisse (1869-1954), estavam explorando o uso
da cor de forma criativa. A obra de Matisse é considerada um marco na arte moderna. Esse artista
conseguiu expressar o sentimento que tinha pela
vida ao concretizar em suas imagens um clima de
prazer, felicidade e harmonia.

Photo Scala/Glow Images/Museu Hermitage, São Petersburgo, Rússia.

Depois de 1900, as inovações artísticas se aceleraram. Uma sucessão de movimentos propunha novas estéticas: Fauvismo, Expressionismo,
Cubismo, Futurismo, entre outros. Alguns desses
grupos eram liderados por artistas carismáticos
que promoviam suas ideias publicando textos
na forma de manifestos. Esses movimentos, que
em conjunto costumam ser chamados de Modernismo, apresentavam algumas características
em comum, tais como o desejo de romper com
as formas do passado propondo novas soluções
estéticas e sociais, e o interesse pela expressão

Henri Matisse. Dança, 1909-1910.
Óleo sobre tela, 260 cm x 391 cm.
Museu Hermitage, São Petersburgo,
Rússia.

O encanto com o lado alegre
da vida está presente neste
grande painel, em que figuras
determinadas por linhas sim‑
ples e sinuosas dançam sobre
um fundo azul e verde: o céu e
a terra.

O expressionismo alemão
Na Alemanha, jovens artistas que haviam
rejeitado a formação tradicional do sistema acadêmico formavam grupos para trocar
ideias e organizar mostras de seus trabalhos.
A nova geração influenciada pela obra de Van
Gogh considerava que as formas distorcidas e
as cores intensas podiam expressar angústias,
emoções fortes e estados de espírito. Esses
artistas estavam interessados também no trabalho do pintor e gravador norueguês Edvard
Munch (1863-1944).

O primeiro grupo que se formou em torno
dessa arte, que ficou conhecida como expressionista, foi o Die Brücke (A ponte), fundado
em Dresden em 1905. Faziam parte desse círculo Erich Heckel (1883-1970) e Ernst Ludwig
Kirchner (1880-1938), entre outros. Entre os temas abordados pelo grupo estava o nu feminino,
usado como forma de transgredir os valores morais e captar a experiência direta da vida. Outra
característica que marcou a arte expressionista
foi o uso da técnica da xilogravura.
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Reprodução/Museu Nacional de Arte,Oslo,Noruega.

Edvard Munch. O grito, 1893, óleo sobre tela, Museu Nacional
de Arte, Oslo, Noruega.

Nesta pintura produzida no final do século XIX, Munch
recorreu ao exagero para expressar visualmente toda
a intensidade de um grito. A imagem se tornou conhe‑
cida como uma representação da mente angustiada
do homem civilizado.

Reprodução/Autvis 2013/Museu de Arte Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

Erich Heckel. Fränzi reclinada, 1910, xilogravura, Museu de Arte
Moderna, MoMA, Nova York. 22,7 cm x 41,9 cm.

As formas angulosas e as cores chapadas dos retratos e
nus de Erich Heckel são características do expressionismo
alemão.

The Bridgeman Art Library/Getty Images/Museu
de Artes da África e da Oceania, Paris, França.

Os artistas do grupo Die Brücke preparavam as matrizes e encarregavam-se da impressão em seus ateliês. Com sua ênfase no
trabalho manual, retomavam também os valores da arte popular
alemã e as tradições medievais.
Com a expansão colonial da Alemanha, que adquirira possessões no sudoeste da África e na Nova Guiné, havia grande interesse por coleções etnográficas entre os intelectuais. A admiração
pela escultura africana e dos povos da Oceania foi um dos pontos
em comum entre os artistas modernos.
As coleções etnográficas reúnem artefatos
coletados por antropólogos e outros estudiosos
em diferentes comunidades de culturas
consideradas tradicionais ou, no contexto da
expansão colonial, “exóticas”. Parte do acervo
destas coleções foi preservada em museus e
universidades.

A alteridade é o estado
de despir-se da própria
identidade e colocar-se
no papel do outro.

Máscara de iniciação, s.d. Madeira. Congo. Museu do Quai
Branly, Paris.

Sabemos hoje que há uma grande complexidade na confecção e no uso de máscaras
nas culturas africanas (Capítulo 8). As máscaras são usadas em rituais como for‑
ma de alcançar a alteridade e representar a natureza, as forças sobrenaturais ou
ancestrais e os espíritos míticos. No entanto, para os jovens artistas europeus do
começo do século XX, elas eram apenas formas simples e expressivas. Era assim que
eles queriam representar os rostos de suas musas.
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Metrópole e espiritualidade
A vida nas metrópoles foi um tema recorrente
entre os poetas e pintores expressionistas. Embora houvesse críticas à expansão urbana, acabara
de ser inventado o conceito de flâneur (palavra
francesa que significa ‘aquele que passeia’). Surgia uma nova maneira de fruir e de entender a
descontinuidade dos espaços urbanos: perambular pela cidade para experimentá-la.

Reprodução/Museu de Arte Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

O movimento expressionista era multifacetado, com interesses distintos entre os grupos que
se formavam na Alemanha. Alguns exploravam
questões ligadas à metrópole; outros representavam paisagens no campo. Alguns tinham uma
abordagem mais emocional da humanidade, expressando suas paixões individuais; outros se
voltavam a questões do espírito.

Ernst Ludwig Kirchner. Rua, Desdren. Óleo sobre
tela, 1908. Museu de Arte Moderna, MoMA,
Nova York.

Em Munique, outro importante grupo de artistas formou-se em 1911, chamado Der blaue Reiter (O cavaleiro
azul). Entre seus integrantes estava o russo Wassily
Kandinsky (1866-1944). Kandinsky foi o primeiro artista
ocidental a expor uma pintura sem nenhum objeto reconhecível. Ele era um místico e detestava os valores do
progresso tecnológico e da ciência.

Maurice Babey/Akg/Latinstock/Galeria Lenbachhaus, Munique, Alemanha.

Nesta tela, Kirchner encontrou uma for‑
ma para exprimir a vida urbana moder‑
na. Com os transeuntes que ocupam uma
calçada em cor rosa forte, a cena irradia
certa tensão. As formas distorcidas tra‑
duzem a confusão, a intensidade e a dis‑
sonância da vida urbana.

Wassily Kandinsky, Igreja em Murnau, 1910, óleo sobre cartão. Städitsche Galerie im
Lenbachhaus, Munique, Alemanha.

Kandinsky esteve em Paris em 1905 e viu os trabalhos dos fauvistas fran‑
ceses no Salão de Outono. De volta a Munique, começou a fazer experi‑
mentações na pintura de paisagens. Em meio ao mar de cores da tela ao
lado, Kandinsky mantém alguns elementos que servem de referência na
paisagem retratada, como a cúpula da igreja e a cerca à direita.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E LITERATuRA..

Uma tempestade em Berlim

O chapéu voa da cabeça do cidadão,
Em todos os ares retumba-se gritaria.
Caem os telhadores e se despedaçam
E nas costas – lê-se – sobe a maré.

No final da primeira década do século XX, Berlim já era uma
grande metrópole que reunia em seus cafés e cabarés artistas, poetas e agitadores políticos, tanto alemães quanto
estrangeiros. O jornal Der Sturm (A tempestade), porta-voz
da cultura expressionista era publicado na cidade. Havia também uma galeria de arte com o mesmo nome, onde eram feitas leituras noturnas e peças eram encenadas. O jornal Der
Sturm divulgou os mais importantes poetas expressionistas,
entre eles Jakob van Hoddis (1887-1942), autor do poema Fim
do mundo, publicado em 1911.

CAVALCANTI, Claudia, tradução e organização. Poesia expressionista
alemã, uma antologia. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. p. 119.

No momento em que a Alemanha declarou
guerra à Rússia, em 1914, os cidadãos russos que
viviam no país foram declarados ilegais. Kandinsky
deixou Munique às pressas, rumo à Suíça. A notícia da guerra foi recebida com certa naturalidade,
e muitos intelectuais se alistaram nas primeiras semanas, acreditando que a conflagração renovaria a
sociedade. O longo conflito, porém, logo traria decepção e grande sofrimento físico e emocional aos

europeus. Depois da guerra, o Expressionismo foi
alvo do ataque de ativistas tanto de esquerda quanto de direita.
A estética expressionista, entretanto, permaneceu viva no cinema. O Estado alemão criou
em 1917 uma empresa voltada à produção e distribuição de filmes, a UFA (Universum Film
Aktien Gesellschaft), que se transformaria na
maior companhia cinematográfica da Europa.

A tempestade chegou, saltam à terra
Mares selvagens que esmagam largos diques.
A maioria das pessoas tem coriza.
Os trens precipitam-se das pontes.

O cinema expressionista
Willy Hameister/Everett Collection/Glow Images

Ao longo da primeira década do
século XX, o cinema foi se tornando
cada vez mais importante para a indústria do entretenimento, tanto na
Europa quanto nos Estados Unidos.
No final da década de 1910, havia salas de exibição nas maiores cidades
do mundo e já se produziam alguns
filmes de longa metragem.
Na Alemanha, filmes contando
histórias fantásticas inspiradas em
narrativas de terror apresentavam
elementos que caracterizariam o
cinema expressionista: uma ligação com o gótico, efeitos dramáticos que resultavam do jogo de luz
e sombra e vilões com poderes sobrenaturais.

O gabinete do Dr. Caligari, filme dirigido por Robert Wiene. Alemanha, 1920.

Neste filme mudo, tudo foi subordinado à ideia de distorcer e desarticular a
perspectiva dos espaços, a iluminação e as formas construídas. Envoltos nesse
cenário, os atores, usando maquiagem excessiva, atuavam com movimentos e ex‑
pressões exagerados.
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Fritz Arno Wagner/Everett Collection/Keystone

Com o final da guerra, em 1918, a originalidade dos filmes chamou atenção internacional e trouxe o reconhecimento do cinema alemão no mercado externo. Seu maior
êxito foi o filme O gabinete do Dr. Caligari
(ver foto na página anterior), dirigido por
Robert Wiene (1873-1938) e lançado em
1920. No filme o Dr. Caligari, diretor de um
hospício, hipnotiza um jovem, obrigando-o
a cometer crimes durante a noite. Outros
diretores, como Friedrich Wilhelm Murnau
(1888-1931) e Fritz Lang (1890-1976), se destacaram no uso da linguagem carregada do
Expressionismo.

Nosferatu, filme dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau. Alemanha, 1922.

Livremente adaptado do romance Drácula, de Bram Stocker, (1847‑
‑1912), o filme de Murnau cria um clima de horror e suspense intensifi‑
cado pela sugestão de acontecimentos que não são mostrados na tela.

A dança entra na modernidade

Hulton Archive/Getty Images

A virada do século XX trouxe novos ventos
também para a dança. O corpo e suas representações foram ressignificados por artistas de
diferentes partes do mundo que, tentando dar
conta da velocidade das mudanças políticas e
científicas da época, fizeram emergir uma linguagem gestual apoiada na singularidade de
cada projeto estético.

Alguns anos mais tarde, artistas como Doris
Humphrey (1895-1958) e Martha Graham (1894-1991) contribuíram para o movimento conhecido hoje como Dança Moderna norte-americana.
Na Alemanha, Mary Wigman (1886-1973),
influenciada pelos ensinamentos de Émile
Dalcroze (1865-1950) e de Rudolf von Laban
(1879-1958), criou, a partir de 1919, uma série de
coreografias, solos e de grupo, algumas apenas
acompanhadas por percussão. O uso de máscaras e a ênfase em gestos de grande densidade,
concentrados no alto do tronco, caracterizaram
as coreografias daquela que foi pioneira da dança expressionista alemã. A dramaticidade da
dança de Wigman realçou a dor e a opressão do
período entre guerras.

Isadora Duncan em foto de 1900.

Nascida nos Estados Unidos, Isadora Duncan (1877‑1927), uma das
fundadoras da Dança Moderna, migrou para a Europa em 1900. Ela ex‑
perimentou a liberdade de dançar de pés descalços coberta apenas por
uma túnica leve, deixando o seu corpo exposto aos olhos do público.
Partindo dos movimentos ondulantes que observava na natureza e, so‑
bretudo, ousando fazer de suas próprias emoções fontes do movimento
que dançava, Isadora Duncan desafiou os rígidos padrões da dança cê‑
nica da época.
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No campo do balé, também nas primeiras décadas do século XX, o russo Serge Diaghilev (1872-1929) apostou em espetáculos em que todas as
artes se encontravam. Em 1907 criou os Balés Russos (Ballets Russes), companhia que causou furor
na Europa com espetáculos que contaram com a
colaboração de coreógrafos como Fokine (1880-1942), Massine (1896-1979) e Nijinski (1889-1950),

músicos como Stravinski (1882-1971), Prokofiev
(1891-1953) e Satie (1866-1925), e pintores como
Matisse e Picasso. A “Sagração da Primavera”, com
música de Stravinski e coreografia de Nijinski, considerada uma das obras mais relevantes do século
XX, cuja estreia aconteceu em 1913 em Paris, subverteu os padrões do balé e da música, despertando as mais diversas reações do público e da crítica.

Século XX no Brasil
Cenário histórico
Com uma política de incentivo que financiava a vinda
de estrangeiros, a entrada de europeus e asiáticos se
intensificou nas duas primeiras décadas do século XX.
Embora tenham vindo majoritariamente para trabalhar

como empregados nas fazendas de café, os imigrantes
tiveram papel fundamental na industrialização do país,
contribuindo para a urbanização e para o crescimento de
cidades como São Paulo.

Art Nouveau brasileiro
importadas da Inglaterra e da Bélgica nesse período. Algumas dessas construções são grandiosas, como estações ferroviárias e viadutos, mas
outras são diminutas, como pequenos coretos.

Gentil Barreira /Imagem Brasil

No Brasil, o estilo Art Nouveau acompanhou
a trajetória da industrialização e o fortalecimento
da burguesia. Em todo o país há edifícios construídos com estruturas de ferro forjado e fundido

Teatro José de Alencar, Fortaleza, CE.
Foto de 2009.

Um dos exemplos dessa ar‑
quitetura de ferro é o Teatro
José de Alencar, em Fortaleza,
construído entre 1908‑1910.
O edifício mescla alvenaria de
tijolos e peças metálicas ca‑
racterísticas do Art Nouveau
fabricadas na Escócia.

| CApÍtulo 17 | Arte NovA | 227

Arte_vu_PNLD2015_U2C17_218a233.indd 227

6/17/13 11:07 AM

mas, criou, entre outras produções, o famoso avião
14-Bis.
Santos Dumont estudou mecânica em Paris,
onde projetou, construiu e pilotou os primeiros
balões dirigíveis que podiam ser manobrados.
Santos Dumont foi o primeiro a decolar a bordo
de uma máquina impulsionada por motor próprio.
Esse feito lhe valeu o título de “Pai da aviação”.

Hulton Archive/Getty Images

No Rio de Janeiro, em 1900, Eliseu Visconti
(Capítulo 16) retornava ao Brasil ansioso por
difundir os princípios do Art Nouveau, realizando projetos de objetos industrializados, material gráfico e organizando exposições.
O engenheiro brasileiro Alberto Santos Dumont
(1873-1932) foi um designer completo. Unindo domínio tecnológico a um senso de beleza das for-

Alberto Santos Dumont, Demoiselle, 1907,
França. Foto de 1909.

Uma nova geração de artistas se estabelecia no Rio de Janeiro e fundava o Centro Artístico Juventas, em 1910, para promover exposições independentes do salão oficial da Escola
Nacional de Belas-Artes. Desse grupo participavam pintores,
caricaturistas e ilustradores que frequentavam os cafés, teatros
de revista e as noitadas na Lapa, que começavam a consagrar o
Rio de Janeiro como uma cidade boêmia.
Depois da renovação urbana do final da década de 1910, a população do Rio de Janeiro chegava a quase um milhão de habitantes. O
Carnaval era uma grande festa,
um espaço de transgressão tolerada aos valores tradicionais. O
baile a fantasia, particularmente, incentivava essa liberdade
graças ao uso de máscaras.

Rodolfo Chambelland. Baile a fantasia, óleo
sobre tela, 1913. 149 cm x 209 cm. Museu
Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro.

Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro. RJ.

A obra‑prima de Santos Dumont é a ae‑
ronave Demoiselle (Donzela). Com fuse‑
lagem de bambu, asas cobertas com seda
japonesa, hélice de madeira e juntas de
metal, essa estrutura tinha 8 m de com‑
primento e pesava apenas 60 kg. Dumont
publicou o projeto técnico na revista
norte‑americana Popular Mechanics, o
que estimulou sua reprodução. Nos anos
seguintes, cerca de 200 Demoiselles vo‑
avam pelos céus do mundo.

Entre os jovens estava o carioca Rodolfo
Chambelland (1879‑1967), que pintou o
Baile a fantasia. O artista representou o
clima da época, usando pinceladas mo‑
vimentadas e aplicando cores fortes no
casal do primeiro plano.
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É Carnaval na rua
Descendente das festas que comemoravam
as colheitas dos povos antigos, o Carnaval representa até hoje um momento de extravasar
sentimentos e romper com a normalidade.
No Carnaval romano, os escravos ganhavam
liberdade durante os dias da festa. Vestiam-se
com as roupas da nobreza e imitavam os trejeitos dos senhores. A Igreja católica, na impossibilidade de extinguir essa festa pagã, viu-se
obrigada a incorporá-la a seu calendário. Ao
povo foram permitidos todos os excessos nos
três dias que antecediam o início da Quaresma, período de jejum e oração que se estende
da Quarta-feira de Cinzas até a Páscoa. Carne
vale, em latim, significa ‘despedida da carne’ –
ou seja: divirta-se o quanto puder, antes de viver
47 dias de recolhimento e contenção.
No Brasil, o Carnaval chegou pelas mãos dos
portugueses, com uma festa chamada entrudo.
Em vez de música e dança, a data era marcada
por perseguições brincalhonas pelas ruas, com
certa dose de violência e considerável sujeira:
no século XIX, a moda era alvejar os transeuntes com farinha, água suja, ovos podres e até urina! A desordem era tamanha que a festa chegou
a ser proibida em 1854 no Rio de Janeiro, capital
do império, por ordem da polícia.
A origem do Carnaval de rua com música
tocada e cantada pela multidão é uma mistura dos afoxés com os desfiles de bandas militares – simbolicamente, um casamento entre
religião e guerra. Afoxés eram cortejos de rua
que uniam o profano e o religioso. Melodias
em idiomas africanos eram cantadas, acompanhadas por instrumentos de percussão. Já as
bandas militares costumavam se apresentar
em feriados e datas comemorativas, com seus
bombos, caixas de guerra e instrumentos de
sopro, tocando hinos e marchas. A herança indígena enriqueceu esse “bloco” com sua música e seus adereços: penas coloridas e pinturas
corporais. A rua foi o palco em que a música
reuniu a massa.
Na metade do século XIX, a moda dos bailes
de máscaras chegou ao Brasil. Os mais ricos se

reuniram em clubes e hotéis, inspirados pelos
carnavais de Veneza e Paris. Pierrôs, colombinas e arlequins, personagens da Comédia
dell’Arte (Capítulo 13), eram as fantasias mais
usadas, ao lado de piratas, índios e bailarinas,
também comuns nos salões. Os bailes eram
animados por polcas, valsas e maxixes, ritmos
que já figuravam na maioria dos bailes, em
qualquer ocasião.
A população recém-liberta da escravidão
se reunia nas ruas em festas animadas pelos
cordões carnavalescos, que tiveram seu apogeu na primeira década do século XX. Apesar da repressão das autoridades, os cordões
conseguiram se firmar como manifestação de
Carnaval. As bandas eram essencialmente percussivas, compostas de instrumentos de origem africana: xequerês, chocalhos, tambores.
O repertório consistia em maxixes e cantigas
folclóricas, repetidos em coro pelo povo como
gritos de guerra.
A dose de violência herdada do entrudo se
evidenciava na rivalidade entre os cordões. Durante o desfile, caso dois deles se cruzassem
em alguma esquina, era briga na certa. Capoeiristas gingavam na frente, defendendo o estandarte, com o símbolo do grupo. A porta-bandeira das atuais escolas de samba é um vestígio
desse costume de carregar o símbolo do cordão nos desfiles.
Foi na virada do século XX que a maestrina
Chiquinha Gonzaga (1847-1935), compositora
de centenas de canções e operetas populares,
compôs Ó abre alas, a pedido do cordão carnavalesco Rosa de Ouro.
A partir da década de 1920, os cordões saíram de moda. A novidade eram os ranchos,
mais incrementados na parte musical. Além de
percussão, desfilavam com violões, sopros e até
violinos. Tocavam um estilo denominado marcha-rancho, que evoluiu para o que hoje chamamos de “marchinha de Carnaval”. Mamãe eu
quero, Cachaça e Bandeira branca são algumas
das mais conhecidas, entoadas até hoje nesse
período do ano.
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Augusto Malta/Reprodução/Arquivo da editora

Os ranchos deram origem às
escolas de samba, que adotaram
o samba como ritmo dominante
no carnaval carioca. Atualmente,
os desfiles temáticos embalados
por um samba-enredo
atraem público do mundo todo.
Em Pernambuco, a marcha
tocada pelas bandas militares
fez surgir o frevo, de andamento mais acelerado que as marchinhas cariocas. Capoeiristas também participavam dos desfiles, e,
ginga daqui, ginga dali, acabaram
criando o “passo”, nome dado à
dança do frevo.

Corso do Carnaval de 1913. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

Os mais ricos também organizavam um Carnaval de rua chamado corso: um desfile de
automóveis em que os foliões atiravam‑se mutuamente confete e serpentinas.

O Expressionismo chegou ao Brasil trazido por artistas estrangeiros
e brasileiros que viveram na Alemanha e na Áustria. Em 1913, aconteceu a exposição do jovem russo Lasar Segall (1891-1957). O artista
havia estudado em Dresden e Berlim e seu trabalho já trazia alguma
influência da estética expressionista.
Durante a guerra, Segall, que era cidadão
russo, foi obrigado a se esconder. Depois da
guerra, participou de diversas exposições na
Europa. Em 1923, quando aqui se radicou, já
era um artista respeitado na Europa.
A paulistana Anita Malfatti (1889-1964)
também entrou em contato com o expressionismo alemão no início do século XX.
Anita estudou em Berlim e depois em Nova
York, onde conheceu artistas europeus que
haviam emigrado aos Estados Unidos por
causa da guerra. De volta ao Brasil, em 1917,
apresentou mais de 50 pinturas em uma exposição.

Reprodução/Col. Mário de Andrade do IEB-USP, São Paulo, SP.

Expressionismo no Brasil

Anita Malfatti: O homem amarelo, óleo sobre tela, 1915-1916, Instituto
de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, São Paulo.

O assunto que interessava a Anita era a estranheza, e por
isso a pintora ressaltava o que havia de incongruente em
seus modelos.
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Reprodução/Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Reprodução/Museu Lasar Segall/IBRAM-MinC São Paulo, SP.

Anita Malfatti é sempre lembrada como protagonista de um episódio desencadeado pela crítica publicada por Monteiro Lobato
num jornal paulista. Com o título “Paranoia ou mistificação?”, o
escritor reconhecia o talento da artista, mas chamava seu trabalho
de caricatura e acusava Anita de estar seduzida pela arte moderna.
O fato fez com que intelectuais travassem publicamente uma
frutífera discussão em torno da arte que se produzia naquele momento. Oswald de Andrade (1890-1954) e Mário de Andrade (1893-1945) visitaram juntos a exposição. Oswald publicou uma resposta a Monteiro Lobato defendendo as obras. A pintura de Anita Malfatti, no entanto, deve ser vista como algo além desse episódio:
uma afirmação do modernismo no Brasil.
O trabalho de Oswaldo Goeldi (1895-1961) tem raízes estéticas vinculadas ao expressionismo alemão, não apenas pela temática, mas sobretudo pelo uso da xilografia, técnica que obriga a
construir imagens em alto contraste.
Filho do naturalista suíço Emílio Goeldi e sua esposa brasileira, Oswaldo Goeldi passou a infância em Belém, no Pará, depois
mudou-se com a família para a Suíça. Em 1919, retornou ao Brasil,
instalando-se no Rio de Janeiro. Goeldi encontrou na xilografia os
efeitos visuais necessários para dar a seus trabalhos elementos
como a penumbra, o drama e a reflexão sobre os indivíduos, a
cidade e a vida.

Lasar Segall, Gravura da série Mangue, de
1927. Museu Lasar Segall, São Paulo.

Durante os primeiros anos no Brasil,
Segall produziu pinturas, em que in‑
corporava as cores vivas da luz tropi‑
cal, sem, no entanto, deixar de olhar
criticamente para a sociedade, mos‑
trando as pessoas que viviam pre‑
conceitos sociais, como marinheiros,
negros e imigrantes. Nas gravuras
da série Mangue, Segall tratou de um
tema social desprezado por grande
parte da sociedade: a prostituição.

Oswaldo Goeldi, O ladrão, Xilogravura.
21,2 cm x 17,2 cm, cerca de 1955, Fundação
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

Nesta gravura, o traço incisivo de Goeldi é
simples e econômico. O artista desenha o
sentimento de seus personagens apenas com
a luz. Em cenas comuns, criou um imaginário
povoado de urubus, mendigos e subúrbios,
testemunhando o lado duro da vida do povo
brasileiro.
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Pesquisa dança moderna
Como vimos, a virada do século XIX para o século XX trouxe muitas transformações sociais, e uma nova arte também estava
sugindo. A visão do corpo e da dança foi modificada pelo que foi chamado de dança moderna. vamos conhecer um pouco da
dança moderna no mundo e no Brasil.

GLOBAL
Para conhecer a vida de Isadora Duncan assista ao filme: Isadora. Direção: Karel Reisz, 1968.
O filme mostra como a arte e a vida foram indissociáveis para esta artista norte-americana.
Para assistir a um documentário sobre dança e conhecer de perto o trabalho de uma das maiores coreógrafas do
mundo assista ao filme: Pina. Direção: Wim Wenders, 2012.
Pina Bausch, representante máxima da Dança Teatro alemã, movimento que teve origem na dança moderna, é tema
deste documentário de Wim Wenders feito logo depois da morte da artista.
Em um buscador de vídeos digite Isadora Duncan Dancers e assista a um vídeo com a recriação das peças de Isadora
Duncan. Há apenas um breve registro dela própria em movimento.
Digite le sacre du printemps em um buscador de vídeos e procure uma versão da coreografia de Nijisnki para a
Sagração da Primavera, música de Stravinsky, peça que estreou em Paris em 1913.
Para conhecer a coreógrafa norte-americana Martha Graham e assistir a uma de suas criações, digite
Lamentation – Martha Graham em um buscador de vídeos.
Para saber mais sobre o trabalho de Pina Bausch, visite o teatro de dança de Wuppertal, que foi dirigido pela bailarina
alemã: <www.pina-bausch.de>.
(Acessos em: maio 2013.)

BRASIL
Para conhecer mais sobre a dança moderna e seu desenvolvimento no Brasil leia o texto de Inês Bogéa:
<www.inesbogea.com.br/biografia_MariaDuschenes.pdf>.
Para conhecer a professora Maria Duschenes, assista ao filme Maria Duschenes – o espaço do movimento, de Inês
Bogéa e Sergio Roizemblit, no link: <http://vimeo.com/26485159>.
Para conhecer outras figuras importantes no cenário da dança brasileira veja Figuras da Dança – série de programas
sobre personalidades da dança cênica brasileira realizada pela TV Cultura.
<http://spcd.com.br/figuras-da-danca.php#>.
Para conhecer companhias de dança contemporânea confira a programação da TV SESC: <www.sesctv.org.br/
programa.cfm?id=6>.
Rita Lee, em sua canção “Dançar para não dançar”, do Álbum Fruto Proibido, cita Isadora Duncan. Pesquise a letra e a
música na internet.
Fique de olho! Neste link, você terá acesso a mais de 150 verbetes sobre a dança brasileira:
<http://novo.itaucultural.org.br/conheca/enciclopedia/>.
(Acessos em: maio 2013.)

LOCAL
Você conhece algum professor de dança ou dançarino no seu bairro ou cidade? Há algum espetáculo em cartaz que
você gostaria de assistir? Em sua escola há jovens que dançam, que gostam de dançar? Você é um deles?

O que é possível expressar através da dança?
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rudolf von laban, dançarino, coreógrafo e pedagogo, inspirado pelos
coros de música, imaginou utilizar princípio semelhante para criar
danças comunitárias, um coro de movimento. para laban, a prática da
dança coral era uma forma de reagir aos efeitos negativos da revolução Industrial, através de um ato coletivo e criativo, criando laços de
solidariedade e interdependência entre os participantes. Nas danças
corais, dançarinos amadores e profissionais se integram em um projeto comum. Alguns criadores de danças corais tiveram como inspiração
grandes temas da natureza, como a onda.

PARA COMEÇAR
Inspirando-se nas danças corais europeias, reúna-se com um grupo
grande de colegas e identifique um tema da natureza que possa ser
explorado, como o mar, o vento, a terra, uma floresta, o céu, etc.

Felix H. Man/Ullstein Bild/Other Images

Ação dança coral

O grupo de dança de Laban ensaia uma coreografia para a
ópera Tannhauser, de Richard Wagner, em foto de 1958, em
Bayreuth, Alemanha.

CONTINUANDO
Se o grupo tomar como exemplo o mar, explore com seu corpo, primeiro individualmente, movimentos que expressem o
fluxo e o refluxo das ondas, que mostrem o contraste entre a calma e a agitação do mar, que insinuem a mudança de marés.
Individualmente ou em pequenos grupos, mostre ao restante do grupo o que você pesquisou e descobriu.

PARA VALER
Agora, todos juntos busquem compor uma sequência de “estados do mar”, através dos movimentos desenvolvidos. Uma vez
esta sequência decidida, o grupo se organizará no espaço, que pode ser ao ar livre ou em sala de aula, para experimentar dançar
em coro, encontrando um ritmo comum.
Esta experiência pode ser acompanhada por música ou não. Nela vocês vão trabalhar a escuta do grupo, o ritmo,
a responsabilidade, a criatividade, a solidariedade, a consciência do corpo e do espaço através da dança.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Superstock/Diomedia/Biblioteca Nacional, Moscou, Russia.

capítulo 18

Propaganda
revolucionária:
arte útil para todos.

Aleksandr Ródtchenko, Cartaz para empresa estatal, 1923

Reprodução/Coleção IEB-USP, São Paulo, SP.

Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes,
Rio de Janeiro, RJ.

Reprodução/Coleção Particular/Tarsila do Amaral

Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mario de Andrade:
ﬁguras centrais do Modernismo brasileiro.

Tarsila do Amaral.
Oswald de Andrade, 1922.

1907 Início do Cubismo

Lasar Segall,
Mário de Andrade, 1927.

Tarsila do Amaral.
Autorretrato, 1923.

1909 Manifesto Futurista

1908 Henry Ford lança o
automóvel Ford modelo T

1914 - 1918 Primeira Guerra Mundial
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Eletricidade, velocidade
e ruído: visão poética
da máquina.

Giacomo Balla, Poste de iluminação, óleo sobre tela, 1909.

Autvis 2013/The Bridgeman Art Library/Keystone/
The Fine Art Society, Londres, Inglaterra.

No final de 1916, os exércitos envolvidos na Primeira Guerra Mundial começavam a esmorecer, especialmente as forças russas, que não recebiam suprimentos dos aliados ocidentais. Os russos recuavam e quase
um milhão de soldados já haviam desertado. A guerra
agravava a atmosfera de descontentamento na Rússia
e a família real perdia popularidade. Havia levantes nas
indústrias, a inflação alcançava níveis altíssimos e a comida era escassa. Lênin, líder do partido bolchevique,
retornou do exilio e em 1917 os bolcheviques, organizados por Leon Trótski, tomaram postos estratégicos
em várias cidades do país. Para estabelecer um governo revolucionário, Lênin prometeu terra aos camponeses e tirou a Rússia da guerra, mas não conseguiu
evitar uma guerra civil que perdurou até 1920.
Em 1918, com o final da guerra, as colônias e parte do território da Alemanha foram divididos entre os
países vitoriosos, que estipularam uma enorme dívida
a ser paga por essa nação aos demais países
europeus. Com isso, a Alemanha viveu
anos de crise econômica e grande instabilidade política.

Reprodução/Autvis 2013/Museu de Arte Moderna,MoMA, Nova York, EUA.

Cenário histórico

Bauhaus: construção
de um mundo novo.

Marianne Brandt.
Serviço de café e chá feito na Bauhaus, 1924.

1919 - 1933 Bauhaus
1917 Revolução Russa

1924 Manifesto Pau-Brasil

1922 Semana de Arte Moderna
em São Paulo

1928 Manifesto
Antropofágico
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Succession Pablo Picasso/Autvis 2013/Museu de Arte Moderna,MoMA, Nova York, EUA.

As vanguardas
Durante a primeira década do século
XX, os artistas europeus deram passos
em direção às invenções do Modernismo.
A fim de evidenciar seu papel de precursores, os jovens empregaram a palavra
‘vanguarda’ para definir sua atuação.
Em Paris, onde artistas de toda a Europa trocavam ideias e experiências, surgiu o Cubismo. Na Itália, reagindo ao peso
do passado cultural do país, um grupo
de jovens clamava por um futuro moderno autodenominando-se “futuristas”. Na
Rússia, a revolução política foi apoiada
pelos artistas Suprematistas. Na Holanda, jovens artistas fundaram uma revista
e uma estética, De Stijl. Na Alemanha do
pós-Segunda Guerra, artistas reunidos em
uma escola de arte propuseram caminhos
para a reconstrução da sociedade.
O espanhol Pablo Picasso (1881-1973),
interessado na arte africana, fez experiências em suas pinturas, fragmentando
o espaço, facetando os objetos representados e fundindo figura e fundo.

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Óleo sobre tela, 1907, Museu de Arte Moderna, Nova York. 243,9 cm x 233, 7 cm.

Na pintura Les demoiselles d’Avignon (As moças de Avignon), Picasso
transformou os rostos das mulheres em máscaras. Os corpos, representados como peças brutas talhadas em madeira, estão dispostos
sobre um fundo também fragmentado. Picasso traduziu a linguagem
da escultura africana para a pintura, desconsiderando os padrões de
beleza ocidentais então vigentes.

Trabalhando em colaboração com o francês Georges Braque
(1882-1963), Picasso buscava criar o espaço tridimensional por
meio da sobreposição de planos bidimensionais. Para tanto, somava numa mesma tela diferentes pontos de vista, multiplicando
as possibilidades de entendimento da imagem. A pintura cubista
pretendia quebrar a rigidez da perspectiva renascentista, que usava
pontos de fuga definidos para criar a ilusão de espaço (Capítulo 12).
Pablo Picasso, Violão, 1913, papel colado, carvão, giz e nanquim sobre papel montado em tela,
66,4 cm x 49,6 cm, Museu de Arte Moderna, Nova York.

Em 1912, Picasso e Braque abriram um novo campo de experiências com a transposição da
colagem para o universo da pintura. Neste trabalho, diversos tipos de papel foram sobrepostos a um fundo azul, também de papel. A junção dos recortes define a caixa de ressonância e o braço de um violão em dois planos diferentes. Não há apenas um instrumento
musical nesta composição, mas várias imagens justapostas de um violão.

Succession Pablo Picasso/Autvis 2013/Museu de Arte Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

O Cubismo
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Succession Marcel Duchamp/Autvis 2013/Museu de Arte da Filadélfia, EUA.

Autvis 2013/Adam Rzepka/RMN/Other Images/MNAM, Centro G. Pompidou, Paris, França.

Picasso tinha uma personalidade inquieta e estava sempre disposto a mudar seus métodos, migrando do experimentalismo para formas tradicionais e, destas, para novas experiências sem precedentes.
O ambiente artístico parisiense foi contaminado pelas ideias
do Cubismo. Os artistas acreditavam que para capturar o espírito da vida moderna, a pintura devia abarcar simultaneamente o
pensamento e a realidade, sintetizando numa mesma imagem as
lembranças que guardamos das coisas e a visão que temos delas.
O artista romeno Constantin Brancusi (1876-1957) era um dos
estrangeiros que vivia em Paris. Brancusi adotou o entalhe como
técnica de escultura, escavando diretamente no bloco de pedra ou
de madeira sem antes fazer modelos em argila para estudo.
O francês Marcel Duchamp (1887-1968) foi o artista que mais lutou para desmitificar a arte e derrubá-la de seu pedestal. No início
de sua carreira, Duchamp assimilou e descartou rapidamente cada
novo estilo de vanguarda. A partir de 1912, dedicou-se ao desenho
de mecanismos, a anotações, ao espírito de ironia e às experiências com o acaso. Sua obra se tornou cada vez mais conceitual.

Constantin Brancusi. O beijo, 1907, pedra, 28 cm,
Centro Georges Pompidou, Paris, França.

Na escultura O beijo, Brancusi parece
inverter a ideia proposta por Michelangelo de que o trabalho do escultor
é libertar a forma que está latente na
matéria bruta (Capítulo 12). Brancusi
procura manter ao máximo a forma
original do bloco de pedra, optando
por apenas sugerir a silhueta do casal.

Marcel Duchamp, Nu descendo a escada, 1911, óleo sobre
tela 147 cm x 89,2 cm, Museu de Arte de Filadélfia, Estados
Unidos.

Em 1912, Duchamp pintou Nu descendo a escada,
uma tentativa de presentificar o movimento. A figura que desce a escada foi imobilizada na tela, mas
a sobreposição de suas sucessivas posições captura
o movimento em pleno curso. O nu tem a aparência
de um mecanismo metálico, que no entanto percorre
a escada com elegância humana. Essa ambiguidade
sintetiza os interesses que motivaram toda essa
geração: a representação do tempo e do espaço, o
movimento e uma visão poética da máquina.
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O Futurismo
O poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti
(1876-1944) publicou o Manifesto de fundação
do Futurismo em 1909. O termo ‘futurismo’
remete a algo novo, que ainda não existe, mas
que se deseja antecipar. Entretanto, os futuris-

tas queriam principalmente afirmar o repúdio
ao passado, com a subversão radical da cultura. O manifesto, entre outras posições explosivas, enaltecia a guerra, que destruiria as
velhas instituições.

endo um trecho do manifesto futurista
1. Pretendemos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor.
2. A coragem, a audácia e a revolta serão os elementos essenciais da nossa poesia.
3. Até agora, a literatura exaltou a imobilidade, o êxtase e o sono pensativos. Nós tencionamos exaltar a ação agressiva, uma insônia febril, o passo do atleta, o salto mortal, o soco e
a bofetada.
4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma nova beleza: a
beleza da velocidade. Um carro de corrida cujo capô é adornado de grandes tubos, qual
serpentes de hálito explosivo – um automóvel que ruge e parece cavalgar uma metralha
é mais belo que a Vitória de Samotrácia.
[...]

Nano Calvo/Corbis/Latinstock/Museu de Arte
Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

HUMPHREYS, Richard. Futurismo. São Paulo: CosacNaify, 2001. p. 11.

Umberto Boccioni, Formas únicas de continuidade no espaço, Bronze, 1913. 117,5 cm x 87,6 cm x 36,8 cm.
Museu de Arte Moderna, Nova York.

Inspirados pelas máquinas e especialmente pelo automóvel, os futuristas enfrentaram
o desafio de captar em seu trabalho o mundo em movimento. O italiano Umberto
Boccioni (1882-1916) buscou maneiras de representar situações urbanas de grande
ação, criando em suas pinturas a sensação de dinamismo. Esta escultura de Boccioni
é uma tentativa de representar as ideias de velocidade e simultaneidade de maneira concreta, sem os subterfúgios ilusórios da pintura.

Industrialização e modernismo
O interesse dos artistas cubistas e futuristas pela ideia de velocidade era fruto de uma visão poética das máquinas e estava intimamente ligado ao culto do automóvel, objeto de consumo que
protagonizou a economia e o desenvolvimento das cidades no
século XX. Dirigir um automóvel possibilitava uma experiência de
liberdade, de domínio sobre a máquina, de ampliação das possibilidades humanas.
Em 1908, um ano antes da publicação do Manifesto Futurista,
Henry Ford lançou nos Estados Unidos o Ford modelo T, veículo que
popularizou o automóvel e fundou a indústria automobilística. O
carro era robusto, seguro e muito simples de dirigir.

SSPL/Getty Images/Ford
Company, Detroit, EUA.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E SOCIOLOGIA..

Ford modeloT, lançado em 1908 nos Estados Unidos. Foto de 1906.

Em 1913, Henry Ford criou um engenhoso sistema de esteiras
que levava de um operário para outro o veículo em produção,
de modo que cada operário executasse uma determinada tarefa, otimizando o tempo. O processo, que ficou conhecido
como linha de montagem, permitia produzir em série o veículo, tornando-o mais barato e acessível aos consumidores.
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A. Dagli Orti/The Art Archive/AFP

O conteúdo semântico de uma palavra
ou texto consiste em sua significação,
ou conjunto de significações.
F.T. Marinetti. Zang tumb tumb. Livro do
artista, 1914. Tate Gallery, Londres.

O italiano Marinetti caminhou na poesia
e na prosa rumo ao conceito de “palavras em liberdade”, que consistia no
uso da onomatopeia, da livre ortografia
expressiva e da interferência da tipografia no conteúdo do texto. Os efeitos
obtidos com o uso desses recursos ampliaram as possibilidades semânticas
do texto e a dimensão visual da poesia.
Hulton Archive/Getty Images

O impacto do Cubismo foi fator decisivo para o desenvolvimento das práticas dos artistas futuristas. No entanto,
os futuristas constituíram seu próprio
vocabulário visual e filosófico e conseguiram em seus trabalhos atravessar as
fronteiras entre as linguagens.
Nos anos que precederam a Primeira
Guerra Mundial, Marinetti empenhou-se na divulgação da estética futurista,
disseminando-a na Europa. Promoveu
eventos, exposições e performances em
Moscou e São Petersburgo, entre outras
cidades europeias.

Luigi Russolo e seu assistente Ugo Piatti com “entoadores
de ruído”. Fotografia de 1913.

O italiano Luigi Russolo (1885-1947) se interessou
pelo som e propôs uma grande renovação na música.
Ele chamou a atenção para os sons da cidade industrial, como “o uivar das serras mecânicas”, no texto
A arte dos ruídos. O artista inventou máquinas que
geravam esses sons, as quais classificou como zumbidores e arranhadores, entre outras designações.

Reprodução/Museu da Cidade, Amsterdã, Holanda.

Arte e revolução
Na Rússia, a ideia de uma arte abstrata, pura, surgiu da necessidade dos artistas de atingir a emoção e a espiritualidade
do espectador.
Em 1913, o russo Vladímir Tátlin (1885-1953), acreditando que cada material pode gerar seu próprio repertório de formas e cores, construiu esculturas não figurativas, que utilizavam materiais como vidro, arame e
madeira. No ano seguinte, Kazimir Malévitch (1878-1935)
formulou as ideias do que chamou de Suprematismo.
Kazimir Malévitch. Pintura suprematista, Óleo sobre tela, 1915, Stedelijk Museu da Cidade,
Amsterdã, Holanda.

Para Malévitch, o Suprematismo era a forma mais espiritual e pura de arte.
Ele acreditava que ao eliminar os objetos e focalizar a forma seria possível
liberar a beleza essencial contida em toda grande arte. Com seu trabalho
austero, constituído de formas simples, Malévitch atingiu a essência da arte
não figurativa.
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Reprodução/Biblioteca Nacional, Moscou, Rússia.

Album/Akg-images/Latinstock

Malévitch apontava para o fato de a pintura suprematista, assim como a
pintura religiosa, se preocupar com aquilo que está além do visível. O impacto da arte de Malévitch e de suas teorias foi imediato e o Suprematismo tornou-se a filosofia artística dominante no meio vanguardista de Moscou.
A maioria dos artistas de vanguarda apoiou a nova república socialista e nos primeiros anos, o governo revolucionário apoiou as ideias e
os projetos desses artistas.
Em 1919, Tátlin planejou o Monumento para a Terceira Internacional, um edifício de 390 metros de altura destinado a sediar a
organização cuja meta era disseminar o comunismo pelo planeta. No entanto, não havia na Rússia recursos para construir tal
monumento. O modelo exibido ao público era uma afirmação
simbólica da crença na ciência e tecnologia que seriam em
breve alcançadas pela nação.
Defendendo uma arte socialmente útil, Aleksandr
Ródtchenko (1891-1956) abandonou a pintura e a
escultura e tornou-se artista gráfico. Seu senso de responsabilidade para com a revolução
estimulou-o a algo pela sociedade, em vez de
apenas exercer sua expressão pessoal.
A partir de 1932, com a ascensão de Josef
Stalin (1879-1953) ao governo da União Soviética, ocorreu uma mudança de diretriz na estética oficial. Stalin promoveu os grupos que
defendiam o uso de uma linguagem representacional para descrever a vida dos trabalhadores
revolucionários.

Vladímir Tátlin. Modelo para o Monumento para a Terceira
Internacional, 1919-1920.

A torre projetada por Tátlin consistia em uma estrutura
de aço oblíqua que sustentava um par de barras espiraladas conectadas por uma treliça. Dentro da estrutura de
aço estavam previstos três espaços: um grande cubo para
conferências e congressos, um cilindro para os escritórios
de propaganda e uma esfera no topo para transmissões de
rádio. Cada uma dessas unidades deveria girar a velocidades diferentes.

Aleksandr Ródtchenko. Kino glaz (‘Cine-olho’; 1924, para a produtora de Dziga
Vértov).

Trabalhando muitas vezes em colaboração com o poeta Vladímir
Maiakóvski (1893-1930), Ródtchenko produziu peças gráficas inovadoras, nas quais associava construções geométricas, grandes áreas de
cor, fotografia e tipografia ousada. Ródtchenko transpôs o experimentalismo da fotografia e do cinema para a linguagem gráfica, privilegiando valores como clareza e legibilidade tipográfica.
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O cinema russo
esse filme tem como protagonista as massas
populares, descrevendo uma revolta de marinheiros ocorrida em 1905, em protesto contra
as péssimas condições a que eram submetidos.
Glenn Loney/Everett Collection/Keystone

O cinema foi alvo de grande interesse dos
revolucionários russos, que o viam como ferramenta capaz de levar a ideologia socialista ao
grande público. Os revolucionários entendiam
o poder da cultura de massa.
Com apoio do governo, alguns jovens se
reuniram em pequenas produtoras, como a
Kinoki – das palavras russas kino (‘cine’) e oki
(‘olhos’) – de Dziga Vértov (1896-1954). Vértov
dedicou-se aos documentários: ele queria “tomar a vida de improviso”. Considerava que a
personalidade do cineasta deveria se manifestar no processo de seleção, edição e legendagem do material filmado.
O cineasta Serguei Eisenstein (1898-1948)
também estava envolvido com a revolução. Em
A greve, seu primeiro longa-metragem, justapôs
imagens de trabalhadores sendo mortos no período czarista e imagens de um matadouro de
animais. Apesar da narrativa não linear, o filme chamou atenção do governo, que ofereceu
apoio para o segundo projeto do cineasta: O
encouraçado Potemkin. Realizado em poucas
semanas e influenciado pelas ideias de Vértov,

Serguei Eisenstein. O encouraçado Potemkin, filme russo de 1925.

No ponto alto do filme, uma cena de grande força emocional, os fuzileiros massacram a população numa escadaria
da cidade de Odessa. Eisenstein pontua essa sequência alternando a imagem de uma mãe que carrega o corpo de seu
filho morto e um carrinho de bebê que despenca sem controle pelas escadas. O filme, proibido em muitos países, foi
aplaudido às escondidas no mundo todo.

Abstração na Holanda
Michèle Bellot/RMN/Other Images/Museu Granet, Aix-en-Provence, França.

O holandês Piet Mondrian (1872-1944) passou a conceber pinturas não figurativas a partir de 1914. Seus primeiros experimentos foram estudos da natureza, flores e árvores, que aos poucos se transformaram em formas geométricas
simples. Com outros jovens que compartilhavam a mesma visão, foi um dos fundadores do
grupo De Stijl (O estilo) e da revista homônima.
Para esses artistas, uma estética apoiada no racionalismo e na objetividade, que chamavam de
Neoplasticismo, traria ordem ao mundo e pureza aos instintos dos seres humanos.
Piet Mondrian, Composição em vermelho, amarelo e azul, óleo sobre tela, 16,5
x 19 cm, 1922, Musée Granet, Aix-en-Provence, França.

A partir de 1920, Mondrian simplificou drasticamente seu vocabulário formal, utilizando apenas linhas ortogonais dispostas vertical e horizontalmente, além de preto, branco e cores primárias
(vermelho, amarelo e azul), formando superfícies homogêneas.
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Reprodução/Museu de Belas Artes, Basileia, Suiça.

A Bauhaus
Com o final da Primeira Guerra, em 1919, o arquiteto alemão
Walter Gropius (1883-1969) criou uma escola a que chamou de
Bauhaus, termo alemão que significa ‘casa de construção’. Construir, no pós-guerra da Alemanha, era uma palavra de forte significado social e simbólico. Os criadores da Bauhaus acreditavam
que era preciso reformular a sociedade por meio da educação e
aproximar a arte e o povo. A ideia era integrar a arte na vida cotidiana, criando objetos belos e funcionais.
O convívio no ambiente da Bauhaus alimentava a produção artística de professores, como o russo Wassily Kandinsky (Capítulo
17) e o suíço-alemão Paul Klee (1879-1940).
Em 1925, a Bauhaus se mudou para Dessau, com novas instalações e alojamentos para alunos e professores, projetados
por Walter Gropius. Na nova sede foram criadas oficinas de
fotografia e publicidade e implementado o curso de artes teatrais, dirigido por Oskar Schlemmer (1888-1943).
Acreditando no potencial social do design, os membros da
Bauhaus pesquisaram formas ideais para utensílios domésticos
e mobiliário, criaram padrões arrojados para tecidos e tapetes e
conceberam brinquedos e jogos.
Com a vitória do partido de Adolf
Hitler nas eleições (1930), seguiu-se
a ascensão do Partido Nazista, que
passou a controlar todos os aspectos da sociedade alemã com violência. A Bauhaus foi fechada em 1933
e muitos de seus alunos e professores emigraram, principalmente para
os Estados Unidos.

Paul Klee. Motivo de Hammamet, 1914, óleo sobre
cartão, 26 cm x 21,5 cm. Museu de Belas Artes,
Basileia, Suíca.

A cor foi um dos principais interesses de
Klee. Nesta pintura, o artista utilizou apenas manchas de cor, conferindo tonalidades
variadas à paisagem.

Walter Gropius. O prédio da Bauhaus
em Dessau, Alemanha, 1925-1926.

O edifício da Bauhaus em Dessau expressa os princípios da
escola: racionalidade e funcionalismo. O projeto influenciou
tão fortemente a arquitetura
moderna que hoje suas linhas
nos parecem familiares.

RMN/Other Images/MNMA, Centro
G. Pompidou, Paris, França.

Ernst Schneider/Apic/Hulton/Getty Images

Michael Nitzschke/Imagebroker/Other Images

Marcel Breuer, Cadeira Wassily,
aço e lona, 71,8 cm x 78,1 cm x
71,1 cm, 1925.

Oskar Schlemmer, Balé triádico, fotografia, 1926.

Uma das criações da Bauhaus foi o Balé triádico, com figurinos de Schlemmer,
cujas formas geométricas subvertiam até mesmo a morfologia do corpo humano.

O húngaro Marcel Breuer (1902-1981),
ex-aluno que se tornou professor da
Bauhaus, criou a cadeira Wassily, que
revolucionou o conceito de mobiliário
ao utilizar tubos pré-fabricados de aço
dobrados e sem solda, que proporcionavam leveza e resistência.
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Elisabeth Di Cavalcanti/Coleção IEB-USP, São Paulo, SP.

Modernismo no Brasil
Cenário histórico
No início da década de 1910, o fluxo migratório da Europa para o Brasil se intensificou. Fugindo da guerra, muitos imigrantes europeus se estabeleceram no estado de
São Paulo. Os acontecimentos mais importantes do Modernismo no Brasil se desenrolaram na capital paulista, que passou a disputar com o Rio de Janeiro, então capital federal,
a posição de centro cultural do país.

A Semana de Arte Moderna
Emiliano Di Cavalcanti. Capa
do catálogo e cartaz da Semana de Arte Moderna.

Di Cavalcanti foi um dos
idealizadores da Semana
de Arte Moderna. Participou da exposição com 12
trabalhos e criou o cartaz
e o catálogo da exposição,
cuja capa lembra as experiências dos expressionistas alemães (Capítulo 17).
Reprodução/Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, Recife, PE.

O meio intelectual brasileiro planejava um evento para renovar o cenário
cultural durante as comemorações do centenário da Independência do Brasil, em 1922.
O carioca Emiliano Di Cavalcanti (1897-1976) procurou o industrial e
mecenas Paulo Prado, que se empolgou com a ideia de um festival reunindo
artistas, poetas e músicos.
Na exposição montada no Teatro Municipal de São Paulo, havia pinturas
de Anita Malfatti, de Di Cavalcanti e do pernambucano Vicente do Rego
Monteiro (1899-1970), além de esculturas de Victor Brecheret (1894-1955),
entre outros. A programação musical contou com a participação do compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Entre escritores e poetas, estavam
Mário de Andrade e Oswald de Andrade.
Em comum os artistas tinham a rejeição ao espírito conservador que tomava conta da produção
literária, musical e visual do país. Todos clamaram em seus discursos por liberdade de expressão. A importância da Semana de Arte Moderna
de 1922 está nos desdobramentos que ocorreram
nas obras de alguns de seus participantes.

J. Duran Machfee/Futura Press

Victor Brecheret, Eva. c. 1919-1929, mármore,
82 cm x 117,5 cm x 59 cm. Centro Cultural
São Paulo.

Em 1921, Brecheret, ganhou
uma bolsa para estudar em
Paris, mas apesar de ausente, doze de suas esculturas foram expostas na Semana de Arte Moderna.
Essas obras expressavam seu entusiasmo com as formas geometrizadas e mais sintéticas,
que se acentuariam em
seu trabalho a partir
da influência cubista
recebida na França.

Vicente do Rego Monteiro. O atirador de arco, óleo sobre
tela, 65 cm x 81 cm, 1925, Museu de Arte Moderna
Aloísio Magalhães, Recife.

Nesta pintura, Rego Monteiro associa uma linguagem moderna, formas geometrizadas e efeitos de
luz e sombra usados para enfatizá-las, com inspiração indígena. Assim como Gauguin e Picasso,
esse artista buscou nos povos mais próximos da
natureza uma arte mais intuitiva.
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Tarsila do Amaral Empreendimentos/Museu de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Fundação Costantini, Buenos Aires, Argentina.

Poucos meses depois da Semana de Arte Moderna, a pintora Tarsila do Amaral (1886-1973), que estava na França, voltou a São Paulo.
Ela logo aderiu ao grupo dos modernistas, que trabalhavam então na
publicação da revista Klaxon – palavra inglesa que significa ‘buzina’.
Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade tornaram-se o centro
do movimento modernista nos anos que se seguiram. Em 1924, Mário de Andrade, Tarsila e Oswald visitaram o Rio de Janeiro durante o Carnaval e também as cidades históricas de Minas Gerais. A
arquitetura colonial, a obra de Aleijadinho (Capítulo 13), as festas,
as músicas e as danças populares tocaram os modernistas, que reafirmaram seu interesse pela cultura popular brasileira.
Para frisar a importância de nossas raízes culturais, Oswald de Andrade redigiu o Manifesto Pau-Brasil. Nas pinturas dessa fase, Tarsila realizou uma fusão entre a estética cubista e a cultura popular
brasileira, representando personagens e paisagens tropicais.
Em 1928, Oswald publicou seu Manifesto antropofágico. O texto propunha o termo ‘antropofagia’ como designação para o processo de formação da cultura brasileira. Segundo o autor, a nós,
os brasileiros, “selvagens e com índole canibal”, cabia deglutir a
estética da cultura europeia e as influências culturais dos negros e
dos indígenas para, a partir desse “banquete”, produzir algo genuinamente brasileiro.

Reprodução/Arquivo da editora

Depois da Semana de Arte

Primeiro número da revista Klaxon, que
circulou em São Paulo de maio de 1922 a
janeiro de 1923.

Esta capa mostra a originalidade do
design gráfico criado pelo grupo que
integrou a Semana de Arte Moderna.
Observe o uso arrojado da letra A, que
aparece uma única vez, fazendo parte
de várias palavras simultaneamente.

Tarsila do Amaral, Abaporu, 1928, óleo sobre tela,
85 cm x 73 cm, Museu de Arte Latinoamericana
de Buenos Aires.

Ao contemplar esta estranha figura pintada
por Tarsila, Oswald de Andrade o chamou de
Abaporu, que em tupi significa antropófago.
A pintura inspirou a base teórica de um movimento artístico: a Antropofagia.
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Gregori Warchavchik. Casa da rua Itápolis, São Paulo, 1929.

A segunda casa modernista do Brasil, também projetada
por Warchavchik, ficou aberta à visitação pública e sediou
durante dois meses saraus com os poetas modernistas.

Reprodução/Arquivo da editora

Reprodução/Arquivo da editora

Os projetos arquitetônicos apresentados na Semana de Arte Moderna ainda tinham características do estilo eclético (Capítulo 15). Somente em
1928 o arquiteto russo Gregori Warchavchik (1896-1972) conseguiu concluir a residência modernista
que projetara.
O grande designer gráfico da época foi o carioca
J. Carlos (1884-1950), responsável pela produção de
semanários ilustrados como O Malho, Para todos,
e a primeira revista infantil do país: O tico-tico, no
Rio de Janeiro. Além de dirigir o projeto gráfico dessas publicações, produzia ilustrações para muitas
delas. Com seu desenho simples e seus personagens
cheios de charme, J. Carlos foi um dos maiores cronistas visuais de sua época.

Coleção Gregori Warchavchik,São Paulo, SP/Reprodução

Outras artes modernistas

J. Carlos. Capas da revista Para todos, edições de 1927.

Para otimizar a utilização do parque gráfico,
J. Carlos imprimia quatro capas de uma vez,
para quatro edições da revista Para todos.
Nesta série de capas para o Carnaval de 1927,
J. Carlos criou uma narrativa que envolve os
personagens da Comedia dell´Arte: Arlequim,
Pierrô e Colombina (Capítulo 13).
Mário Peixoto/Edgar Brasil/Cinemateca Brasileira

A primeira obra cinematográfica modernista no Brasil foi o documentário São Paulo, sinfonia da metrópole, realizado em 1929
por dois imigrantes húngaros: Adalberto Kemeny (1901-1969) e
Rodolfo Rex Lustig (1901-1970). O documentário buscava mostrar
a cidade segundo uma perspectiva futurista.
No ano seguinte, Mário Peixoto (1908-1992), então com 22 anos,
realizou Limite, um filme que se propôs a explorar as técnicas experimentais e as variações rítmicas do cinema.

18_F038_ ARTEbS – inserir
imagem Cena de Limite, filme de
Mário Peixoto, 1930. [Imagem
aprovada III.4.35]pequeno

Cena de Limite, filme de Mário Peixoto, 1930.

Neste filme, três náufragos estão perdidos no oceano. As imagens parecem a princípio
aleatórias, mas, como num poema, vão aos poucos assumindo um forte sentido narrativo.
Com complexas metáforas, o filme propõe uma meditação sobre os limites da existência.
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Popular e erudito
tempero, sua malícia, seu estilo. O choro logo
ganhou intimidade com o povo, que o apelidou
de “chorinho”.
Sentimental e estimulante, o chorinho uniu a
riqueza rítmica da música negra à riqueza harmônica das músicas europeias de salão. Interpretar
o choro exige grande habilidade do instrumentista, que deve ter disciplina para acompanhar o
desenho harmônico-melódico e jogo de cintura
para não perder o andamento. Tal como no jazz
norte-americano, no choro são muito comuns as
improvisações musicais.
A união entre flauta, violão e cavaquinho foi
determinante para a identidade sonora desse
gênero nascente. Em sua maioria, os choros
são instrumentais.
Pixinguinha, ou Alfredo da Rocha Vianna Filho (1897-1973), um dos mais importantes músicos brasileiros, era filho de um “chorão” que promovia reuniões de músicos em sua casa. Aos 15
anos, Pixinguinha já era um dos maiores flautistas brasileiros. Compôs mais de mil músicas, entre elas Carinhoso, que recebeu letra de João de
Barro (1907-2006), o Braguinha: “Meu coração, /
não sei por quê, / bate feliz /quando te vê...”.

Reprodução/Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, RJ.

Depois de séculos de escravidão, negros e
mestiços não dispunham de educação formal
e contavam com poucas oportunidades de emprego. Mesmo após a Lei Áurea, continuaram a
ter sua vida vigiada pelas autoridades. O simples ato de andar com um violão pela rua podia ser motivo de cadeia, pois esse instrumento
era associado à vadiagem. O que não se previa
é que o violão seria mais tarde aclamado como
um símbolo da musicalidade brasileira.
Os ritmos apreciados nos salões da elite e da
classe média – polcas, valsas, mazurcas: música para dançar ao som de pequenas orquestras
– eram importados da Europa, assim como a
maioria dos costumes. A música negra e mestiça não entrava nos salões: podia apenas ser
ouvida nas ruas, principalmente em festejos religiosos, na forma de percussão, palmas, coro e
acompanhamento de viola.
Do encontro entre essas realidades musicais,
nasceu o “choro”. O termo serviu primeiro para
nomear uma reunião informal entre os músicos,
para só depois batizar um gênero: um jeito abrasileirado de tocar polcas, valsas e mazurcas, em
que o músico interpretava acrescentando seu

Pixinguinha, ao saxofone, com Os Batutas. Fotografia de 1923.

Em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, Pixinguinha, tocando saxofone, liderou o conjunto Os Batutas,
primeiro grupo de música brasileira a excursionar pelo exterior.
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Time Life Pictures/Getty Images

Além de “chorão”, Pixinguinha era sambista.
Frequentou por muito tempo a casa da baiana
Tia Ciata, na zona portuária do Rio de Janeiro,
onde havia um terreiro de candomblé. Após as
obrigações religiosas, os músicos se reuniam
para uma roda de batucada. Junto com Donga, João da Baiana e Sinhô, Pixinguinha contribuiu para a fixação do samba carioca, um
gênero de feição urbana inspirado no
samba de roda do Recôncavo Baiano
e com influências do maxixe, do lundu e da marcha. Mais tarde, o samba dominaria o Carnaval
carioca e se tornaria um dos símbolos internacionais da música brasileira.
Outro músico brasileiro de destaque nesta
época foi Heitor Villa-Lobos (1887-1959), maestro e compositor que por meio da música erudita criou um estilo bem brasileiro de expressão
artística. Villa-Lobos teve entre suas influências
musicais as rodas de choro que frequentou desde cedo e a música erudita de compositores
europeus como Claude Debussy (1862-1918) e
Maurice Ravel (1875-1937). Na juventude, Villa-Lobos viajou pelo Norte e Nordeste do Brasil e
enriqueceu seu repertório ao entrar em contato
com ritmos como emboladas, cocos, lundus e
maracatus.

Influências tão diversas lhe forneceram inspiração para se destacar no Brasil e no mundo.
A música de Villa-Lobos alcançou caráter universal, recombinando células rítmicas e melódicas da música popular – compassos da embolada, melodias das rodas de choro – dentro da
linguagem da música erudita.
Villa-Lobos promoveu o encontro entre as
raízes brasileiras, a modernidade e a música
clássica de origem europeia. Um símbolo desse
encontro, e uma de suas obras mais conhecidas,
são as Bachianas brasileiras, que começou a
compor em 1929. As Bachianas são uma homenagem ao compositor alemão Johann Sebastian
Bach (1685-1750), que Villa-Lobos considerava
“pai” de todos os músicos.
As nove Bachianas são divididas em “movimentos”. Cada movimento recebe dois nomes:
um refletindo a inspiração em Bach e o outro
representando o toque de brasilidade. Assim,
a Bachiana n.º 1 é dividida em: “Introdução
(Embolada)”, “Prelúdio (Modinha)” e “Fuga
(Conversa)”. Nesta última parte, Villa-Lobos
se inspira nos diálogos de improviso entre os
instrumentos de uma roda de choro, para criar
uma verdadeira conversa musical dentro da orquestra. O último movimento da Bachiana n.º
2, chamado “Tocata (O trenzinho do caipira)”,
evoca com cordas, metais, madeiras e percussões o som de uma locomotiva.
Pode-se traçar um paralelo entre a produção musical de Villa-Lobos e o estilo musical
do choro: ambos representam a união entre o
erudito e o popular, uma mistura de diferentes
matrizes culturais que cria uma nova forma de
fazer música.

Villa-Lobos tocando cuíca. Sem data. Coleção Brício de Abreu, Fundação
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.

Como escreve o músico e pesquisador José Miguel Wisnik, “Villa-Lobos combina às vezes admiravelmente saxofone, harpa, celesta e
coro, cuíca e cordas, onomatopeias indígenas, tímpano, reco-reco e
caxambu” – combinações únicas no mundo musical de então.
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Pesquisa combinando

popular e erudito

o início do século XX foi marcado por intensas inovações no campo musical. na europa, compositores como Claude debussy
modernizavam a música erudita. nos estados unidos, o jazz se desenvolvia, misturando música africana com europeia. no
Brasil, o samba e o choro popularizavam-se e Heitor Villa-lobos ganhava notoriedade ao incorporar a cultura popular em suas
composições para orquestra.

GLOBAL
Você conhece os compositores que influenciaram a obra de Villa-Lobos? Faça uma busca na internet e ouça Bolero, de
Joseph-Maurice Ravel.
A obra do francês Claude Debussy também serviu de inspiração para as composições de Villa-Lobos. Faça uma busca na
internet e ouça as composições Golliwogg’s Cakewalk e Prélude à l’après-midi d’un faune.

BRASIL
Para ouvir composições e interpretações de Pixinguinha e saber mais sobre a vida e a obra desse grande músico
brasileiro, acesse:
<www.pixinguinha.com.br> e
<http://ims.uol.com.br/hs/pixinguinhanapauta/pixinguinhanapauta.html>.
Pixinguinha e a Velha Guarda do samba (Brasil, 2007). Direção: Ricardo Dias e Thomas Farkas.
Em abril de 1954, nos festejos do IV Centenário de São Paulo, o cineasta Thomaz Farkas filmou uma apresentação de
Pixinguinha com a Velha Guarda do samba. Este filme recupera este material, perdido por 50 anos.
<http://portacurtas.org.br/filme/?name=pixinguinha_e_a_velha_guarda_do_samba>.
Brasileirinho: grandes encontros do choro (Brasil, Suíça, Finlândia, 2005). Direção: Mika Kaurismaki.
A história do choro é contada com muita música e entrevistas com grandes nomes do gênero. Paulinho da Viola, Paulo
Moura, Guinga e Teresa Cristina são alguns dos artistas presentes neste grande encontro.
Para ouvir uma peça de Villa-Lobos, digite num site de busca:
Bachianas Brasileiras no 4 de Villa-Lobos pela Orquestra Juvenil da Bahia.
(Acessos em: maio 2013.)

LOCAL
Converse com o professor e os colegas sobre as seguintes questões:
Que tipo de música você e seus colegas costumam ouvir? Algum dos alunos tem um parente ou conhecido que toca
em uma roda de samba, um grupo de choro, um grupo instrumental ou de música regional? Em caso afirmativo,
procurem trazer esse músico ou grupo para uma apresentação na escola. Se não for possível, procurem ouvir em
classe uma gravação.

PARA ENCERRAR
ouçam em conjunto, na sala de aula, a composição Conversa Fiada, de pixinguinha, disponível no link:
<http://ims.uol.com.br/hs/pixinguinhanapauta/pixinguinhanapauta.html>. Acesso em: maio 2013.

Que instrumentos vocês conseguem identificar
ouvindo um chorinho?
248

Arte_vu_PNLD2015_U2C18_234a249.indd 248

6/17/13 11:08 AM

Ação karaokê
Agora que você ouviu música erudita e popular, vamos fazer uma atividade de canto. Cantar é uma forma de expressar, de descontrair e traz efeitos benéficos para a saúde. A música Carinhoso, de pixinguinha e João de Barro, é daquelas que todo mundo
sabe cantar. não se intimide: solte a voz. Vamos fazer um karaokê na sala de aula!

PARA AQUECER
O professor vai promover em classe uma audição de Carinhoso. Pesquise a versão de 2007, na voz de Marisa Monte, com
Paulinho da Viola no violão.
O professor vai dividir a turma em três grupos. Siga as instruções com seus colegas de grupo. Vocês vão ensaiar a letra da
canção ouvindo a base instrumental.
Cada grupo vai cantar um trecho da canção. Preste atenção nas instruções para o seu grupo.

PARA VALER
O professor vai tocar ou reproduzir a base instrumental de Carinhoso e cada grupo vai cantar o seu trecho, completando a
canção.
Em seguida, o professor vai repetir a base instrumental e desta vez os três grupos vão cantar juntos a música na íntegra.

Carinhoso
Meu coração
Não sei por que
Bate feliz, quando te vê
E os meus olhos ficam sorrindo
E pelas ruas vão te seguindo
Mas mesmo assim, foges de mim
(BIS)

Ah! Se tu soubesses
Como sou tão carinhoso
E muito e muito que te quero
E como é sincero o meu amor
Eu sei que tu não fugirias mais de mim
Vem, vem, vem, vem

Vem sentir o calor
Dos lábios meus
À procura dos teus
Vem matar esta paixão
Que me devora o coração
E só assim então
Serei feliz, bem feliz

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Successión Joan Miró/Autvis 2013/Museu de Arte Moderna,MoMA, Nova York, EUA.

capítulo 19
The Bridgeman Art Library/Keystone

Automatismo lírico
para representar
o sonho.

Joan Miró, Mulher e cachorro frente à Lua, 1935.

“O ready-made é um pontapé
contra a obra de arte sentada
em seu pedestal de adjetivos.”
Marcel Duchamp, Porta-garrafas, 1914.

1913 A vanguarda chega aos Estados Unidos
1914-1918

1918 Manifesto Dada

Primeira Guerra Mundial

1922 Mussolini assume
o poder na Itália
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Photothèque René Magritte/Autvis 2013/The Bridgeman Art Library/Keystone/MoMA, Nova York, EUA.
Reprodução/Arquivo da editora

René Magritte, O falso espelho,1928.

Olho: portal entre o real e o onírico.

Cenário histórico
A Primeira Guerra Mundial enfraqueceu a Europa. Do
ponto de vista financeiro, mesmo os países vencedores perderam a supremacia para os Estados Unidos, o grande beneficiário do conflito, cuja produção industrial cresceu para
suprir o que não estava sendo produzido na Europa.
Para os europeus, a guerra foi um golpe no otimismo
que alimentara a crença no progresso humano. A década de
1920 foi dominada por instabilidade econômica na Europa.
As incertezas culminaram com a quebra da Bolsa de Valores
de Nova York em 1929, evento de repercussão mundial, que
acarretou forte recessão e abriu caminho para a ascensão de
governos totalitários e repressores.

1924

Manifesto Surrealista
1928

1929
Stalin adquire pleno
poder na União Soviética

Maria Martins, com sua escultura Minha canção, 1949.

Uma brasileira no grupo
internacional surrealista.
Quebra da Bolsa de Nova York
1933

Hitler assume o poder
na Alemanha
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The Bridgeman Art Library/Keystone/Biblioteca Literária Jacques Doucet, Paris, França.

Hugo Ball recitando o poema “Karawane”
no Cabaret Voltaire, em Zurique, em 1916.

Essa performance de Hugo Ball reflete o espírito provocador do Cabaret Voltaire. Trajando roupa de
papelão colorido, Ball recitou com ar
solene a composição que consistia
em sons sem sentido. A performance
era ao mesmo tempo uma brincadeira e uma crítica.

Autvis 2013/Akg-images/Latinstock

O Movimento Dada está associado ao Cabaret Voltaire,
em Zurique, Suíça. O fundador
dessa casa noturna, o poeta alemão Hugo Ball (1886-1927), mudara-se para a Suíça assim que a
Primeira Guerra estourou, pois
este era um país neutro no conflito. Os jovens poetas, pintores
e músicos que se reuniam no
Cabaret Voltaire eram contra
a cultura burguesa, que viam
como responsável pela guerra.
O nome do movimento foi escolhido a esmo num dicionário.
Dada, em alemão, designa a fala
Tristan Tzara. Capa do terceiro número da
dos bebês; em francês, é um terrevista Dada, 1918. Bibliothèque Nationale
mo para ‘cavalinho de brinquede France, Paris.
do’. Assim como o movimento, o
O terceiro número da revista trazia o
nome podia ser entendido como
explosivo Manifesto Dada e, na capa,
cada um quisesse.
uma afirmação atribuída ao filósoContestar os valores da sociefo René Descartes: “Não quero nem
dade foi a maneira encontrada
mesmo saber se existiram homens
por esses artistas para expressar
antes de mim”.
insatisfação com a falta de sentido da guerra, que matava milhões de pessoas naquele momento.
O Dadaísmo visava ironizar e desmitificar todos os valores culturais estabelecidos, inclusive a própria arte. As manifestações do
grupo eram intencionalmente desconcertantes e, por não defender
uma verdade, mas sim negar as propostas existentes, foram chamadas de “antiarte”. Os dadaístas não queriam produzir obras de
arte, mas sim ações questionadoras para pôr em xeque os valores
aceitos pela sociedade.
No começo de 1917 o poeta romeno Tristan Tzara (1896-1963)
passou a editar uma revista, Dada. A publicação despertou atenção e em várias capitais europeias houve quem se identificasse
com o ponto de vista irônico do movimento. Em pouco tempo surgiram grupos dadaístas nas cidades de Berlim, Paris e Nova York.

Rue Des Archives/PVDE/Other Images

Uma arte contestadora

Raoul Hausmann. O crítico de arte. Colagem litográfica e fotográfica sobre papel.
Berlim, 31,8 cm x 25,4 cm, 1919-1920.

As imagens visuais mais fortes do movimento Dada foram feitas inicialmente pelo
austríaco Raoul Hausmann (1886-1971). Trabalhando com colagem, Hausmann manipulou imagens já prontas, criando justaposições. Nesta colagem a figura de um crítico
de arte é sobreposta a um fundo de palavras sem sentido.
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Succession Marcel Duchamp/Autvis 2013/C. Bahier/P. Migeat/RMN/Other Images/MNMA, Centro G. Pompidou, Paris, França.

Em Nova York, uma grande exposição realizada em 1913
sacudiu os Estados Unidos ao apresentar o Modernismo europeu, com obras de Brancusi, Picasso, Matisse, Marcel Duchamp, entre outros. Apesar das exclamações de surpresa e
horror, muitos trabalhos foram adquiridos, inclusive o Nu descendo a escada (Capítulo 18), de Duchamp. Com o início da
Segunda Guerra Mundial e as notícias do interesse dos americanos por seu trabalho, Marcel Duchamp, que não era muito
conhecido na França, mudou-se para Nova York.
Apesar de nunca haver se declarado membro do movimento, como muitos artistas dadaístas, Duchamp se interessava
por jogos e pelo acaso. Segundo ele, o princípio da arte são as
ideias, e a pintura não pode ser uma atividade puramente manual e visual. O caráter libertário da obra de Duchamp transparece no modo como ele definia a si próprio: um “anartista”.

Marcel Duchamp. Roda de bicicleta, 1913. Centro G. Pompidou, Paris, França.

Em 1913, Duchamp concebeu um objeto que consiste em uma roda de bicicleta
montada de cabeça para baixo sobre um banquinho comum. Ele gostava de observar as hastes da roda girando até se tornarem invisíveis. Embora a considerasse
um objeto para seu deleite pessoal, mais tarde concordou que essa foi a primeira
experiência daquilo que dois anos depois ele batizou de ready-made. Esse termo
em inglês evoca o sentido de ‘pronto para usar’ e também de ‘objeto banal’.

endo sobre os ready-mades

Succession Marcel Duchamp/Autvis 2013/C. Bahier/P. Migeat/RMN/
Other Images/MNMA, Centro G. Pompidou, Paris, França.

Os ready-mades são objetos anônimos que o gesto gratuito do artista, pelo
único fato de escolhê-los, converte em obra de arte. Ao mesmo tempo esse
gesto dissolve a noção de obra. [...] Seria estúpido discutir sobre a sua
beleza ou feiura, tanto porque estão mais além da beleza e da feiura porque
não são obras, mas signos de interrogação ou de negação diante das obras.
O ready-made não postula um valor novo: é um dardo contra o que chamamos valioso. É crítica ativa: um pontapé contra a obra de arte sentada em
seu pedestal de adjetivos.
PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou O castelo da pureza.
São Paulo: Perspectiva, 1996. p. 21.

Marcel Duchamp. L.H.O.O.Q. “Ready-made retificado”, 1919. Centro G. Pompidou, Paris.

Ao desenhar bigode e cavanhaque numa reprodução da Mona Lisa em cartão postal,
Duchamp não pretendia desfigurar uma obra de arte, mas contestar a veneração
que se costuma dedicar a esse quadro. Provavelmente também queria evidenciar
o fato de, já naquele tempo, ser difícil distinguir uma reprodução de um original.
As letras L.H.O.O.Q aplicadas na base da imagem, ao serem lidas em voz alta em
francês soam como “ela tem fogo no rabo”.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E LITERATuRA..
Com o fim da Primeira Guerra Mundial, Tristan Tzara
se reuniu a um grupo que editava a revista Littérature, em Paris. Participavam também os franceses
André Breton (1896-1966) e Louis Aragon (1897-1982), entre outros poetas e escritores.
Quando Breton e Tzara elaboraram um procedimento para escrever poesia Dada, possivelmente
ignoravam estar parafraseando as sugestões que
o escritor inglês Lewis Carroll (1832-1898), autor
de Alice no país das maravilhas, já propunha, em
1860, aos aspirantes a poeta:
Primeiro escreva uma frase,
e pique-a bem picadinha;
misture os pedaços e espalhe,
do jeito que a cada um calhe:
a ordem das palavrinhas
é um mero detalhe.
Tzara, por sua vez, recomendou:
Para fazer um poema dadaísta
Pegue um jornal.
Pegue tesoura.
Escolha no jornal um artigo que tenha a extensão
que queira dar a seu poema.
Recorte o artigo.
Recorte em seguida com cuidado cada uma das
palavras que formam esse artigo e coloque-as num
saco.

Agite com suavidade.
A seguir retire cada recorte, um após o outro.
Copie-os cuidadosamente na ordem em que foram
tirados do saco.
O poema se parecerá com você.
E eis você – um escritor infinitamente original e
de uma sensibilidade encantadora, embora incompreendido pela gente vulgar.
Em junho de 1920, o número 13 da revista Littérature foi inteiramente dedicado ao Dadaísmo, contendo
manifestos de vários artistas, como este, escrito
por Aragon:
Chega de pintores, chega de escritores, chega de
músicos, chega de escultores, chega de religiões,
chega de republicanos, chega de monarquistas,
chega de imperialistas, chega de anarquistas, chega de socialistas, chega de bolcheviques, chega de
políticos, chega de proletários, chega de democratas, chega de exércitos, chega de polícia, chega de
pátrias, basta enfim destas imbecilidades, mais
nada, mais nada, NADA, NADA, NADA.
A negatividade questionadora do Dadaísmo acabou
conduzindo os integrantes desse movimento a
uma situação pouco produtiva. Depois de uma série
de mal-entendidos entre Breton e Tzara, os artistas
reunidos em torno da revista Littérature, em busca
de uma visão de mundo mais positiva, voltaram-se
à investigação do potencial do inconsciente, o que
acabou disparando o início do Surrealismo.

Autvis 2013/Georges Meguerditchian/RMN/Other Images/Museu de Arte Moderna, Centro Georges Pompidou, Paris, França.

Receita de poema dadaísta

Atividade surrealista
O movimento surrealista emergiu a
partir das ruínas do movimento Dada.
Em 1924, André Breton publicou seu
Manifesto do Surrealismo. As ideias nele
defendidas apoiavam-se essencialmente
na visão pessoal de Breton sobre a teoria de Sigmund Freud (1856-1939), neurologista austríaco que descreve a psique humana como um campo de batalha
em que as forças racionais civilizadoras
da mente consciente estão em contínuo
conflito com o irracional e o impulso
instintivo do inconsciente. Breton acre-

ditava que para alcançar a felicidade era
preciso libertar o indivíduo das forças
racionais, para que ele pudesse expressar seus desejos verdadeiros.

André Breton, 1929. O grupo surrealista. Conjunto de 9 tiras
de foto 3 x 4 feitas em cabine automática. A tira ao lado tem
retratos do próprio Breton.

André Breton, sonhando de olhos fechados em 1929.
Centro Georges Pompidou, Paris.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E PSICANáLISE..

Freud e o Surrealismo

Fondation Gala–Salvador Dalí/Autvis 2013/Museus Reais de Belas Artes, Bruxelas, Bélgica.

André Breton era estudante de medicina e no início
da Primeira Guerra Mundial foi escalado para trabalhar em um centro neuropsiquiátrico. Foi ali que pela
primeira vez entrou em contato com escritos do médico austríaco Sigmund Freud, criador da psicanálise.
Entre os métodos de tratamento aplicados aos soldados em estado de choque estava o uso das associações verbais sugeridas por Freud. O procedimento
consistia em instruir o paciente a ouvir palavras selecionadas e prontamente responder com o primeiro
termo que lhe viesse à mente. Breton ficou impressionado com a qualidade poética dessas associações
verbais espontâneas, o que o impeliu a explorar em
si mesmo o potencial criativo da escrita automática,
irrefletida. O método recebeu o nome de automatismo poético.
Salvador Dali, A tentação de Santo Antônio, 1946.
Museus Reais de Belas Artes, Bruxelas.

Max Halberstadt/The Granger Collection/Other Images

As obras surrealistas mais frequentemente associadas à expressão do inconsciente são as do pintor
espanhol Salvador Dalí (1904-1989), que com sua
técnica minuciosa e detalhista produziu imagens
que parecem dar forma concreta à natureza ambígua
dos sonhos.

Salvador Dalí costumava dizer que sua pintura
era uma fotografia em cores feita a mão.

Sigmund Freud (1856-1939), criador da psicanálise e investigador do inconsciente e do papel dos sonhos. Foto de 1921.

Freud não se entusiasmou com o Surrealismo. Em 1939, quando o pintor Salvador Dalí foi a Londres conhecê-lo, a reação do pesquisador diante da pintura do artista espanhol foi ressaltar a artificialidade de dar forma
visual ao inconsciente, comentando: “Não é o inconsciente o que eu vejo em suas pinturas, e sim o consciente”.

Successión Miró, Miró, Joan/Autvis 2013/Culture Images/Glow Images/Museu de Arte Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

Assim como o Dadaísmo, o Surrealismo
começou como movimento literário, desenvolvendo-se em torno da revista La révolution surréaliste, lançada em Paris em 1924.
As atividades surrealistas consistiam numa
série de técnicas para liberar a consciência individual, somadas ao interesse dadaísta pelo
jogo e pelo acaso. O grupo praticava a análise
de sonhos, a livre associação de palavras, a
escrita automática e os transes hipnóticos. O
objetivo era ajudar as pessoas a encontrarem
a surrealidade (ou suprarrealidade): aquilo
que está além da estreita noção do real.
Os surrealistas também criaram uma versão da escrita automática que envolvia experimentar rabiscos intuitivos sobre um papel
e depois neles intervir conscientemente em
busca de algum significado.

Joan Miró, O caçador, ou Paisagem catalã, 1923-1924, óleo sobre tela,
64,8 cm x 100,3 cm. Museu de Arte Moderna, Nova York.

Um artista que trabalhou com o automatismo foi o espanhol
Joan Miró (1893-1983), cujas obras parecem estar no limite entre sonho e abstração.
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Autvis 2013/RMN/Other Images/Museu de Arte Moderna, Centro Georges Pompidou, Paris, França.

Outro aspecto distintivo dos surrealistas era a obra
coletiva: eles costumavam se reunir para realizar trabalhos a quatro mãos ou mais. Acreditavam que dessa forma
estavam diminuindo a participação da mente consciente
individual. Veja a obra reproduzida à direita.
A prática da montagem, em suas diferentes formas, está
no centro das atividades surrealistas. Tentando minimizar o
papel da intervenção consciente em seu trabalho, os surrealistas utilizaram a técnica da colagem, que permitia prontamente unir duas realidades distintas e aparentemente irreconciliáveis. O alemão Max Ernst (1891-1976) explorou
a linguagem da colagem de forma inventiva e com técnica
primorosa. Ernst começou a trabalhar com essa técnica recortando livros didáticos, catálogos de vendas e gravuras
antigas. Suas composições instigantes parecem revelar um
mundo em que tudo é possível.
Autvis 2013/Philippe Migeat/RMN/Other Images/MNMA, Centro G.
Pompidou, Paris, França.

Jean Arp, Óscar Domínguez,
Jean Marcel, Sophie Taeuber-Arp.
Cadáver requintado, 1937. Centro
Georges Pompidou, Paris. Lápis e
colagem de ilustrações de revistas
sobre papel, 61,6 cm x 23,6 cm.

Nesta composição coletiva,
os artistas usaram uma folha
de papel dobrada em quatro.
Em cada dobra, um deles
acrescentou um elemento
que se relacionava apenas
com a porção visível do trabalho do outro. A imagem
completa só pôde ser contemplada por todos no final.
Max Ernst. Ubu imperador. 1923.
Óleo sobre tela, 81 cm x 65 cm, Centro
Georges Pompidou, Paris.

Esta pintura de Max Ernst tem a mesma
qualidade perturbadora de suas colagens. Trata-se de Pai Ubu, personagem
criado pelo poeta e dramaturgo francês
Alfred Jarry (1873-1907) para a peça
Ubu rei, que estreou no final do século XIX em Paris. Pai Ubu tornou-se um
símbolo grotesco da autoridade questionável, descrito aqui por Ernst com
o estranhamento característico de sua
produção.

Para os dadaístas, o humor se manifestava em sua determinação de não levar nada a sério, mas para os surrealistas a natureza do humor era trágica e expressava a rebeldia do espírito.
Os pintores surrealistas tomaram como inspiração o trabalho
do russo Marc Chagall (1887-1985), entre outros. Chagall sempre buscou um diálogo com os costumes e a cultura do povo
russo. Acreditava que a arte deveria ser popular e que, para
isso, precisava ser simples como a língua falada, à qual todos
têm acesso. Por isso utilizou contos e canções populares para
criar um mundo figurativo lírico, no qual mulheres voando e
vacas no telhado são tão comuns quanto casas e montanhas
numa paisagem.
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Autvis 2013/RMN/Other Images/Museu Nacional, São Petersburgo, Rússia.

Marc Chagall, Passeio, óleo sobre tela, 170 cm x 163,5 cm,
1917-1918. Museu Nacional, São Petersburgo, Rússia.

Nesta tela, Chagall faz da paisagem um plano
monocromático recortado que lembra as experiências dos pintores cubistas e futuristas. O
verde das casas e do chão é quebrado pela toalha e por objetos que sugerem um piquenique.
A alegria do casal é tanta que a lei da gravidade
já não se aplica.

Subversão da imagem
Os surrealistas usaram a colagem, a pintura,
a fotografia e o cinema para subverter a cultura e apresentar o mundo sob uma óptica nova e

surpreendente. Encadeando situações incongruentes, eles promoviam com seus trabalhos
uma espécie de curto-circuito visual.

Philippe Halsman/Magnum Photos/Latinstock/Fondation Gala–Salvador Dalí/Autvis 2013

Photothèque R. Magritte, Magritte, René/Autvis 2013/Museu Boijmans-van
Beuningen, Roterdã, Holanda.

Phillipe Halsman e Salvador Dalí. In
voluptas mors (No prazer, a morte).
Fotografia, 1951.

Salvador Dalí baseava seu trabalho no que chamou de “método paranoico-crítico”, que
consistia em provocar equívocos na leitura visual, induzindo o espectador a ver imagens
de duplo sentido. Como nesta
fotografia concebida e encenada pelo artista.

René Magritte, A reprodução interdita, 1937, óleo sobre tela 81,3 cm x 65 cm, Museu
Boijmans-van Beuningen, Roterdã, Holanda.

Um artista que explorou com ironia o tema da subversão da lógica foi o belga
René Magritte (1898-1967). Muitas de suas pinturas são como charadas, que
silenciosamente propõem um enigma ao espectador. O espelho que não reflete,
mas que replica o que vê, é um tipo de ambiguidade frequente em sua pintura.
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Outros artistas ousaram construir objetos fazendo associações insólitas, como o
Objeto indestrutível, do norte-americano
Man Ray, e a Mulher degolada, do suíço Alberto Giacometti (1900-1966). Tanto o Dadaísmo quanto o Surrealismo liberaram o
artista de qualquer programa preconcebido,
exceto o de seguir seus impulsos e explorar
sem amarras o território da criação.

Man Ray, Objeto indestrutível, 1923. 21,5 cm x 11 cm x 11,5 cm,
Tate Gallery, Londres.

Na primeira versão deste objeto, Man Ray fixou
a foto de um olho a um metrônomo. O olho era
uma espécie de ícone do surrealismo, por representar um portal entre o real e o onírico.
A versão original chamava-se Objeto para
ser destruído. Mais tarde, o artista fez uma
tiragem de 100 cópias da obra, passando a
chamá-la de Objeto indestrutível.

Autvis 2013/Pietro Baguzzi/AKG Images/Latinstock

Alberto Giacometti, Mulher degolada, 1932, bronze, 22 cm x 87,5 cm x
53 cm, Centro Georges Pompidou, Paris, França.

Autvis 2003/Philippe Migeat/RMN/Other
Images/Museu de Arte Moderna, Centro
Georges Pompidou, Paris, França.

Alberto Giacometti criou peças um tanto perturbadoras quando
esteve em contato com o grupo no início dos anos 1930. Com
quase um metro de comprimento, esta escultura, que mais lembra um inseto gigante que uma mulher, foi exibida no chão, sem nenhum tipo de pedestal. A
peça se compõe de duas partes: uma delas, que parece uma colher, pode ser movimentada pelo espectador, que assim interage com a obra.

Cinema Dada e surrealista
mostrar situações encenadas. Concebido como
um divertimento a ser exibido no intervalo de
um balé, o filme tinha roteiro escrito pelo poeta e
pintor francês Francis Picabia (1879-1953).

Mary Evans/Diomedia

Os primeiros filmes dadaístas eram criações
abstratas, narrativas puramente visuais. Foi
Entr’acte (Entre atos), filme dirigido em 1924 por
René Clair (1898-1981), na França, o primeiro a

Cena de Entr’acte, filme de 1924, 22 minutos, preto e
branco. Direção de René Clair e roteiro de Francis Picabia.

Cenas de uma bailarina dançando tomadas de baixo
para cima são entremeadas com uma partida de xadrez
entre Marcel Duchamp e Man Ray. Picabia mata um personagem a tiro e tem início uma longa cena de enterro.
A carroça que leva o caixão perde o controle, de modo
que o cortejo fúnebre se acelera, atravessando toda a
Paris dos anos 1920. Na corrida desenfreada, o caixão
se rompe e o morto ressuscita.
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Copyright © Courtesy Everett Collection / Everett Collection

O cinema de vanguarda, depois de passar pela arte
abstrata e pelo Dadaísmo, floresceu entre os cineastas surrealistas. O filme Um cão andaluz é uma tradução da linguagem paradoxal da poesia e pintura
surrealistas para o cinema. O inconsciente, o acaso
e o absurdo estão presentes no roteiro escrito pelos
espanhóis Luis Buñuel (1900-1983) e Salvador Dalí. O
filme, que tem apenas 16 minutos, não chega a narrar
uma história. As cenas se sucedem criando um clima
enlouquecido de desespero entre os personagens. Algumas imagens, como uma mão cheia de formigas,
provieram diretamente dos sonhos dos autores.
Photos 12/Diomedia

Hans Richter, Fantasmas antes do café da manhã, filme de
1928, 6 minutos, preto e branco,.

Um cão andaluz, filme de 1929, 16 minutos, preto e branco.

A cena em que um homem corta o olho de uma moça com uma navalha é tão
inesquecível quanto perturbadora. Mais uma vez, o olho comparece para
evocar o inconsciente inatingível.

Neste filme, o artista alemão Hans Richter (1888-1976)
utiliza trucagens sofisticadas, como inverter a sequência cinematográfica e alterar a velocidade do
filme, para dar vida aos objetos e criar uma atmosfera brincalhona entre os personagens, subvertendo o
sentido das imagens capturadas.

Surrealismo e Dadaísmo no Brasil
Cenário histórico
Em 1929, com o colapso da Bolsa de Valores de Nova
York, quando todos os investidores quiseram vender suas
ações ao mesmo tempo, ocorreram falências em várias
partes do mundo, inclusive no Brasil.
No ano seguinte, eclodiu no país, em favor do candidato gaúcho Getúlio Vargas, um movimento político

alimentado pela suspeita de fraude nas eleições presidenciais que deram a vitória ao candidato paulista Júlio
Prestes. O movimento teve início simultaneamente no
Rio Grande do Sul e em Minas Gerais e foi vitorioso. Getúlio Vargas assumiu o governo como presidente provisório em novembro de 1930.
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Para além da Semana de 22

Flávio de Carvalho no centro de São Paulo, portando seu
traje New look, em 1956. Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo.

Segundo o crítico e historiador de arte Luís Camillo
Osório, Flávio de Carvalho utilizou “a atitude enquanto
forma”. Pelas ruas mais movimentadas de São Paulo,
desfilou seu traje do novo homem dos trópicos, propondo ao público uma maneira mais coerente de se
vestir no clima quente do Brasil. O contraste com os
transeuntes de terno e gravata deixa ainda mais patente a ação crítica do artista.

Flávio de Carvalho utilizou a arte como meio
de experimentação e conhecimento. Através do
seu trabalho apontou para o potencial transformador da arte na sociedade e na vida. Inquieto e
multidisciplinar, explorou o campo do teatro e da
arquitetura, mas foi inovador nas atividades que
chamou de “experiências”.
A primeira delas, realizada em 1931, consistiu em uma intervenção provocativa durante
uma procissão religiosa, em que o artista, usando chapéu, caminhou em direção contrária ao
fluxo de fiéis. A última experiência envolveu a
criação de uma ousada roupa masculina
para o verão tropical.
Com um trabalho de teor político,
Flávio de Carvalho utilizou o corpo
como suporte, criticando os padrões da
sociedade de sua época. Suas atitudes
múltiplas e nada institucionais se assemelham às performances dos dadaístas
na Europa. Pensando o teatro como um
veículo para mesclar a tecnologia moderna e o instinto, Flávio de Carvalho
criou o grupo Teatro da Experiência. No
cenário, combinava tubos de alumínio
com um pano de boca transparente. Segundo o artista, “o bailado é o movimento sem destino”.

Reprodução/Arquivo da editora

Arquivo Última Hora/Folhapress

Durante as décadas de 1930 e 1940, alguns
artistas brasileiros criaram obras que não se alinhavam com a produção do Movimento Antropofágico. Seu interesse estava em outras questões,
relacionadas à mente, aos sonhos, ao corpo e
ao comportamento. Influenciados pelos estudos
da psicanálise e preocupados com a valorização
do processo artístico, Flávio de Carvalho (1899-1973) e Ismael Nery (1900-1934) produziram trabalhos que se aproximavam de temas trazidos
pelo Dadaísmo e Surrealismo europeus, mas com
os pés fincados no Brasil.

Flávio de Carvalho. Cena de O bailado do deus morto, 1933. Arquivo de
Lucia de Carvalho Crissiuma.

Nesta peça os atores usavam máscaras de metal. A temporada
foi encerrada pela censura depois de poucas apresentações.
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Reprodução/Coleção Particular,Rio de Janeiro,RJ.

O paraense Ismael Nery, por sua vez, preferia se apresentar como filósofo. Seus textos e imagens eram uma
forma de traduzir ideias filosóficas, às quais chamou de
Essencialismo. Nery acreditava que o homem era feito
de carne e de sonhos. Pregava a universalidade do ser
humano, sem distinção de sexo ou cor, criando simbioses ideológicas entre o feminino e o masculino, a razão
e o sentimento, o dia e a noite. Influenciado por Chagall
e Picasso, Nery criou imagens singulares em trabalhos
delicados, muitos deles sobre papel.

Ismael Nery. Composição surrealista, 1929, óleo sobre tela, 67 cm x 56,5 cm. Coleção
particular.

Nesta pintura, Nery cria uma impossibilidade visual. Nos sonhos, chegamos a experimentar a sensação de que as coisas e as pessoas se fundem
ou trocam de lugar.

Reprodução/Col. particular, São Paulo, SP.

Reprodução/Acervo MAC-USP, SP.

A mineira Maria Martins (1900-1973) viveu nos Estados
Unidos, onde se envolveu com artistas europeus ligados ao
Surrealismo, como Breton, Max Ernst e Duchamp. Suas
esculturas associam objetos ou partes de organismos, a
princípio estranhos entre si. Batizadas com títulos sugestivos que aludiam ao universo pessoal da artista,
essas formas ganhavam novos significados. Algumas
esculturas se relacionam com o imaginário indígena
brasileiro, misturando erotismo, violência e lirismo.
Outro artista que se aproximou do universo onírico
no início de sua carreira foi o pernambucano Cícero
Dias (1900-2003). Conhecido como “o Chagall
brasileiro”, trabalhou o estranhamento do
mundo dos sonhos com suavidade e leveza.

Maria Martins. O implacável, bronze, 1945, 93 cm x 122 cm
x 66 cm. Coleção Sérgio Fadel, Rio de Janeiro.

Na mistura improvável de órgãos, animais e plantas, a artista insinua a presença de outras vidas
e de outros seres.

Cícero Dias. Sem título, 1929, aquarela e nanquim sobre papel.

Nesta aquarela, o riacho, a cerca, as palmeiras e a casa de
fazenda lembram uma cena brasileira, até pernambucana,
mas as figuras na copa das árvores evocam uma atmosfera
de sonho.

| CApÍtulo 19 | dAdA e surreAlismo | 261

Arte_vu_PNLD2015_U2C19_250a263.indd 261

6/17/13 11:09 AM

Pesquisa subversão da

imagem no cinema

o dadaísmo e o surrealismo surgiram no momento em que a arte cinematográfica despontava. os artistas envolvidos
nesses movimentos tiraram partido da montagem, um elemento chave para produzir efeitos surpreendentes.

Global
Acesse o site a seguir e conheça o trabalho do fotógrafo Man Ray: <www.manraytrust.com>.
Para ver filmes de Man Ray acesse o link: <www.ubu.com/film/ray.html>.
Para assistir a filmes dadaístas:
Digite em um site de busca Ghost before breakfast para ver o filme Fantasmas antes do café da manhã, de Hans Richter.
Entr’acte, de René Clair, disponível em: <www.zappinternet.com/video/VoCwRopYiw/Rene-Clair-Entracte-1924>.
At Land, da artista norte-americana Maya Deren (1917-1961) no link: <www.zappinternet.com/video/HeBdDitJat/MayaDeren-At-land-1944>.
Veja algumas animações:
Em um site de busca, procure curtas-metragens do animador tcheco Jan Svankmajer (1934): Dimensions of dialogue
e Meat Love.
Veja animações do artista norte-americano Adam Pesapane (1973-), conhecido como PES no site:
<www.eatpes.com>.
(Acessos em: maio 2013.)

brasil
Conheça o Anima Mundi, maior festival brasileiro de animação e um dos maiores do mundo.
<www.animamundi.com.br>.
Mercúrio (Brasil, 2007). Direção: Sávio Leite. Um homem no limiar entre a realidade e o sonho.
<http://portacurtas.org.br/filme/?name=mercurio>.
Linear (Brasil, 2012). Direção: Amir Admoni. Uma misteriosa criatura trabalha nas ruas de São Paulo.
<www.kinoforum.org.br/curtas/2012/filme/2354/linear>.
(Acessos em: maio 2013.)

local
Que tal fazer um filme de animação? Acesse o site: <www.muan.org.br> e baixe de graça o programa Muan, desenvolvido para realizar filmes de animação quadro a quadro. Depois de conectar uma webcam ao computador, abra o
programa Muan. Você verá a imagem captada pela câmera na tela do programa. O próximo passo é tirar fotos a partir
do botão “Capturar”, à medida que movimenta suavemente o objeto. As fotos do objeto parado em diferentes posições
se transformarão em um filme de animação, no qual será criada a ilusão de movimento. Aprenda a utilizar o programa
no link: <www.muan.org.br/muan/manual>.

PARA ENCERRAR
os sonhos serviram de matéria-prima para muitos filmes surrealistas. Conversem com o professor e os colegas sobre os sonhos estranhos que vocês já tiveram.

Você já teve um sonho que pode dar origem a uma cena?
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AÇÃO animação
Agora que você assistiu a vários filmes de animação e baixou um programa de animação no computador da escola, vamos
trabalhar em grupos para fazer uma animação a partir de um sonho!

Material
Massa de modelar ou objetos que estejam à mão, como apagador, celular, moeda, borracha e outros.

Para aquecer
A turma se divide em grupos de 6 alunos. Cada grupo pensa em um elemento para a cena e o confecciona com massa de
modelar. Por exemplo: menina, prancha de surf, cachorro.
Em seguida o grupo cria uma história simples que envolva todos os elementos criados com a massa de modelar. Lembre-se de
que a cena será constituída de ações e não de sons. A pergunta chave é: O que acontece com estes personagens (objetos)?

Para valer
Em um computador, baixe o programa Muan no link indicado na página ao lado ou use qualquer outro programa que faça
animações quadro a quadro (stop-motion).
Com a história pensada, capture movimento por movimento, detalhadamente.
Cuidado para sua mão não sair nas fotos.
No final da aula, a turma reunida assiste aos filmes criados pelos grupos. A sala de aula vira uma sala de cinema!

Plano b
Você também pode realizar esta animação com uma câmera fotográfica, tirando fotos em sequência de um objeto parado,
movimentando-o pouco a pouco, a cada foto.
Ao contrário do objeto, a câmera deve permanecer sempre na mesma posição.
Depois, passe as fotos rapidamente no próprio visor da câmera ou no computador.
Você terá a ilusão de que o objeto entrou em movimento.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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capítulo 20

Tempos modernos e difíceis
nos Estados Unidos.

Everett

ne

n/Keysto

Collectio

Charles Chaplin e Paulette Goddard no filme em Tempos modernos, 1936.

Josef Stalin como dirigente
1924 da União Soviética
1925

Quebra da Bolsa de
1929 Valores de Nova York

Exposição Nova objetividade,
na Alemanha

1930

O poder nas mãos de
Hitler, na Alemanha
O plano New Deal, nos
1933 Estados Unidos
Getúlio Vargas assume
o governo no Brasil
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Swim Ink 2/Corbis/Latinstock

20th Century Fox Film Corporation, TM & Copyright/
Everett Collection/Keystone

Na Exposição Internacional
de 1937, a arte reﬂete um
mundo em confronto político.

Carmen Miranda,
em foto de 1941.

Cartaz de Leonetto Cappiello (1875-1942) para a Exposição Internacional, Paris, 1937.

Cenário histórico
Nos Estados Unidos, centro financeiro do mundo
depois da Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma rápida
expansão das atividades econômicas, seguida por uma
crise financeira em 1929, a mais severa da História.
Na Europa a década de 1930 foi marcada por governos
totalitários que sufocaram a participação democrática. Na
União Soviética, Stalin consolidou seu poder ao eliminar
toda a oposição política da nação. Na Alemanha, atingida
pela depressão, Hitler ascendeu ao poder estimulando o
nacionalismo e a veneração à cultura germânica. Na Espanha, uma guerra civil pôs fim ao governo republicano e
instaurou o poder do ditador Francisco Franco.

Estrelas do rádio no cinema.
Na Espanha, Franco ordena
1937 o bombardeio a Guernica
1937 -1945

Estado Novo no Brasil

Zé Carioca no
1942 filme Al™ amigos

1939 Carmen Miranda
nos Estados Unidos
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O retorno à ordem
Na Alemanha, seguindo essa tendência de restabelecer a figuração, realizou-se em 1925 uma exposição intitulada Nova Objetividade. Os trabalhos apresentados tinham em comum o tom de denúncia e a
crítica social. Deixando de lado o radicalismo com
a forma, os adeptos da Nova Objetividade adotaram
uma linguagem figurativa, porém satírica, para produzir comentários visuais sobre a sociedade.

The Bridgeman Art Library/Keystone/Museu de Arte, Stuttgart, Alemanha.

Depois da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), alguns artistas, rejeitando os extremismos
da arte de vanguarda, que proliferaram antes e
durante o conflito, voltaram a adotar abordagens
mais tradicionais em seus trabalhos. A ideia,
apoiada pelos negociantes de objetos de arte – os
marchands –, era revitalizar a linguagem pictórica, que as vanguardas haviam rejeitado.

Otto Dix, A grande cidade. Óleo sobre tela, 1927-1928, 181 cm x 402 cm. Museu de Arte, Stuttgart, Alemanha

Os governos totalitários promoveram uma arte caracterizada pelo
uso da linguagem realista, o apreço pelo monumental, a abordagem de
temas nacionalistas e personagens tratados como heróis.
Em 1922, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
constituída pelas nações que se alinharam ao bloco socialista originado
com a Revolução Russa, a estética do Realismo Socialista, que defendia uma “descrição fiel” da realidade, foi oficialmente adotada. Nessas
obras, os trabalhadores eram representados sempre bem dispostos, em
situações coletivas de grande harmonia.
Vera Múkhina. Detalhe da escultura O operário fabril e a mulher da fazenda coletiva. Aço, 1935. 24 metros de
altura. Foto de 2009

Trabalhando em sintonia com o estilo oficial, a russa Vera Múkhina (1889-1953) criou esta
escultura monumental para o pavilhão soviético da Exposição Internacional de 1937 em Paris. A
obra representava a união de um operário urbano e uma trabalhadora do campo sustentando
suas ferramentas: a foice e o martelo, como na bandeira soviética.

Dmitry Kostyukov/AFP Photo/Other Images

O alemão Otto Dix (1891-1969), que viveu os horrores da guerra, representou o mundo com olhar ácido. O tema
deste tríptico é a vida noturna numa grande cidade europeia nos anos 1920. No centro do painel, os ricos dançam
ao som do jazz. À esquerda e à direita, a miséria presente nas ruas: bêbados e mutilados mendigam entre mulheres
exuberantemente vestidas.
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Tempos difíceis
tradicional de pintura para abordar temas inteiramente contemporâneos, documentando a vida
nas cidades.
Para enfrentar os efeitos empobrecedores da depressão econômica, o governo dos Estados Unidos
propôs um plano, o New Deal (Novo Acordo), que
consistia numa série de ações para fomentar a economia, criando oportunidades para os desempregados. Com a mesma intenção foram feitas encomendas de esculturas e murais para edifícios públicos e
foram financiadas iniciativas teatrais e documentações fotográficas em áreas rurais do país.

The Granger Collection/Other Images/Museu Nacional Centro de
Arte Reina Sofia, Madri, Espanha.

Em 1937, a situação política na Europa se
agravava com a ameaça de um governo fascista
na Espanha, comandado pelo general Francisco
Franco. Na Exposição Internacional organizada
nesse ano em Paris, dedicada ao progresso e à
paz, o pavilhão da Espanha foi decorado com
um painel de Pablo Picasso. Diante da notícia
do bombardeio alemão que, em apoio a Franco,
destruíra a cidade espanhola de Guernica para
intimidar a população civil, Picasso decidiu que
sua pintura seria uma resposta ao massacre.
Nos Estados Unidos, o norte-americano Edward
Hopper (1882-1967) usou uma forma bastante

Pablo Picasso, Guernica, 1937. Óleo sobre tela. 349,3 cm x
776,6 cm. Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madri.
Superstock/Other Images/Museu de Arte Metropolitano, Nova York, EUA.

Guernica se converteu em símbolo mundial da dor
humana causada pela guerra. Picasso optou por trabalhar com tons monocromáticos e representou as
figuras com gestos dolorosos. Na composição, todos
são vítimas: homens, mulheres, crianças e animais. O
artista empregou as formas simplificadas do cubismo
com a intenção de expressar medo, sofrimento e dor.

Edward Hopper. Cinema de Nova York. 1939, Óleo sobre tela,
81,9 cm x 101,9 cm. Museu de Arte Moderna, Nova York.

Hopper aborda o universo psicológico de seus personagens em imagens que expressam isolamento e abandono.
Nesta tela o artista representou o cinema, um espaço
fortemente presente no cotidiano das cidades norte-americanas dessa época.
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Superstock/Other Images/Museu de Arte Metropolitano, Nova York, EUA.

Os artistas recebiam salários e podiam se dedicar em tempo
integral a suas atividades, com profissionalismo. O apoio do governo estadunidense difundiu na comunidade artística um sentimento de que a arte e a cultura eram importantes para a nação.
Esse passo foi decisivo para que a cidade de Nova York se tornasse a capital cultural do mundo após a Segunda Guerra Mundial.
Dorothea Lange. Mãe migrante, fotografia, 1936.

Dorothea Lange (1895-1965) atravessou os Estados Unidos documentando o impacto da depressão econômica na vida dos camponeses. Esta imagem retrata uma
mulher de 32 anos, mãe de sete filhos, que não encontrava trabalho e vivia em um
acampamento.

Hollywood e os anos 1930
O cinema sonoro trouxe problemas de adaptação, obrigando os criadores a reformular a
linguagem cinematográfica. Os filmes de ficção
passaram a explorar narrativas mais complexas. Os diretores recorreram ao teatro para buscar novos gêneros, como o musical. O primeiro
musical de sucesso foi Melodia da Broadway,
de 1929, dirigido por Harry Beaumont.
A animação também explodiu comercialmente quando, em 1928, logo após a invenção do cinema sonoro, Walt Disney (1901-1966) apresentou
seu primeiro desenho animado. Nele, o camundongo Mickey cantava e tocava instrumentos,
fazendo sucesso imediato. A partir de 1937, a indústria do cinema já havia se recuperado economicamente e foi tomada como exemplo a ser seguido pelas demais empresas norte-americanas.
Walt Disney/Everett Collection/Keystone

Ira Morgan/Roland Totheroh/Janus Films/Criterion

Na década de 1920 a indústria cinematográfica norte-americana se consolidou e criou gêneros consagrados, como o musical, a comédia,
o western e o policial. Grandes estúdios estabeleceram-se na cidade de Hollywood, na costa
oeste, região com pouca incidência de chuva,
o que facilitava a produção de cenas externas.
Um dos maiores astros do cinema nas décadas de 1920 e 1930 foi o ator, diretor e produtor
Charles Chaplin (1889-1977). Mímico expressivo,
concebeu o personagem Carlitos, um vagabundo
com bengala, chapéu-coco e calças largas.

Charles Chaplin em Tempos modernos, 1936. 87 minutos, preto e
branco.

Entre as inúmeras criações de Chaplin, Tempos modernos aborda questões sociais. Embora o filme aparentemente verse sobre
o conflito entre o homem e a máquina, Chaplin retrata a todo
momento a miséria em que o país havia submergido com a depressão econômica.

Walt Disney, 1937, Branca de Neve. 83 minutos, colorido.

Na década de 1930, Disney produziu o primeiro desenho animado de longa metragem da história: Branca
de Neve e os sete anões. O filme é composto de mais
de 250 mil desenhos.
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Muralismo mexicano
ver o mundo moderno. Considerando a arte uma
ferramenta poderosa, Rivera dizia: “Toda obra de
arte é propaganda”.
Enquanto Rivera e os demais muralistas criavam suas obras em paredes para se comunicar
com o povo, a artista mexicana Frida Kahlo
(1907-1954) optou por trabalhar numa esfera
mais privada e introspectiva. Em decorrência de
um acidente, Frida passou longo tempo acamada, durante a adolescência. Seu pai a estimulou
a pintar autorretratos, gênero a que se dedicou
pelo resto da vida.
A artista expressou seu desejo de reviver as
tradições de seu país usando indumentárias e
joias típicas e colecionando em sua casa, que
hoje é um museu, arte e objetos das civilizações
pré-colombianas.
Reprodução/Banxico/Palácio das Belas Artes, Cidade do México, México.

A Revolução Mexicana de 1910 foi um movimento popular que nasceu como uma revolta camponesa contra os latifundiários. Os proprietários
de terra, herdeiros de colonizadores espanhóis, exploravam os trabalhadores descendentes de povos
nativos, como os mexicas e os maias (Capítulo 9).
Na década de 1920 os artistas estavam ávidos
para reviver a riqueza cultural das antigas civilizações e, ao mesmo tempo, fazer do México uma
nação moderna. Em busca de uma linguagem que
pudesse alcançar as massas, optaram pelas grandes figurações murais com temática histórica e
pelo uso das xilogravuras.
Entre os expoentes dessa nova estética, que
culminou com o movimento muralista, estava
Diego Rivera (1886-1957). Para Rivera, o papel
das artes era ensinar ao público novas formas de

Reprodução/Banxico/Museu de arte Moderna da Cidade do México,México.

Diego Rivera. O homem, controlador do universo, 1934. Afresco 485 cm x 11,45 m
Palácio das Belas Artes, Cidade do México.

Este painel foi realizado para o Rockfeller Center, em Nova York. Mas
quando Rivera pintou a figura de Lênin, Rockfeller desfez o contrato
e o painel foi destruído. Mais tarde, Rivera recriou o mural no México. No centro, um homem controla o universo ao manipular a tecnologia. À esquerda, trabalhadores abraçam o socialismo e à direita
aparecem personagens que representam o mundo capitalista.

Frida Kahlo. As duas Fridas, 1939. Óleo sobre tela, 68 x 68 cm. Museu de Arte
Moderna, Cidade do México.

Nesta pintura, Frida representa seu lado europeu paterno, em roupagem
vitoriana, e o lado mexicano materno, em vestimenta mexicana tradicional.
As duas Fridas estão ligadas por uma artéria que alimenta os dois corações.
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Arte e sociedade no Brasil
Cenário histórico
Em 1930, Getúlio Vargas assumiu o governo provisório
apoiado pelos militares. A economia do país estava
abalada: a quebra da Bolsa de Nova York tivera graves
repercussões sobre o comércio mundial do café e sobre
a economia brasileira.

Em 1937, um golpe liderado pelo próprio presidente Vargas
deu início ao chamado Estado Novo. O Congresso Nacional
foi fechado e iniciou-se um período de governo autoritário,
centralizado na figura do ditador, que fez uso de repressão e
censura contra os que se opunham a suas decisões.

Interesses sociais
Pinturas como Os operários marcaram a guinada de Tarsila do Amaral para os temas sociais.
Tarsila do Amaral/Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo.

Na década de 1930, a nova realidade econômica levou os artistas a se interessarem pelo papel
social da arte. Os intelectuais de países
colonizados, como México e Brasil, se
viram diante da necessidade de construir uma identidade nacional. Para tanto, buscaram nas tradições regionais, na
figura do trabalhador e nas injustiças sociais os elementos para seus trabalhos.
Tarsila do Amaral, Os operários, 1933. Óleo sobre tela, 150 cm x
230 cm. Acervo Artístico Cultural dos Palácios do Governo
do Estado de São Paulo.

Nesta tela a artista justapõe uma massa de trabalhadores ao cenário das fábricas. Os operários,
muitos deles imigrantes, tem um semblante melancólico, não parecendo felizes com seu papel.

Teatro do ator, teatro de
revista e teatro modernista
No centro do Modernismo teatral estava
Oswald de Andrade, personalidade cínica e
polêmica, que buscou um teatro radicalmente
inovador. Oswald escreveu três peças: O rei da
vela, O homem e o cavalo e A morta. Mas seu
teatro ficou só no papel: ninguém teve a ousadia de encená-lo na época.
O teatro que se fazia por aqui nas décadas de
1920 e 1930 consistia basicamente de duas vertentes. Uma delas era o chamado teatro do ator.
Nesse tipo de espetáculo, toda a estrutura tea-

tral tinha por função servir de apoio ao primeiro ator – alguém que caíra no gosto popular graças a sua personalidade cativante. Tinha como
característica a ausência de um diretor responsável por organizar os elementos da cena – luz,
cenário, figurinos, atores, texto. Tratava-se de
uma dramaturgia composta basicamente de comédias de costumes, de um sentimentalismo
nostálgico e de certa reivindicação dos valores
nacionais. Os enredos transcorriam quase sempre em salas de visitas.
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Outra vertente teatral desse período foi o
chamado teatro de revista. Os temas eram semelhantes aos do teatro do ator, mas a forma
era muito diferente: as chamadas “revistas”
eram espetáculos recheados de números musicais, críticas agudas e bem-humoradas e alusões aos acontecimentos recentes.
Cada revista consistia em uma sequência de
números, sem grande linearidade. A um número
de comédia seguia-se uma cançoneta, que pouco ou nada tinha a ver com a cena anterior. A
plateia não estava interessada em acompanhar
o desenrolar de uma história, mas sim em ver
retratados no palco os personagens e acontecimentos que povoavam seu dia a dia.
Quando Oswald de Andrade escreveu suas peças na década de 1930, a crise econômica havia
abalado sua situação financeira. Filiado ao Partido Comunista, Oswald estava em contato com o
ideário marxista. Em O rei da vela, sua primeira
peça, de 1933, Oswald fez uma análise furiosa da
sociedade brasileira e das classes dominantes.

Inspirada no teatro de revista, O rei da vela
faz uma exposição cínica do panorama nacional após a quebra da Bolsa de Nova York. Estão
em cena os seguintes elementos: a burguesia
ascendente, representada pelos gêmeos Abelardo I e Abelardo II, os novos-ricos, donos de
uma fábrica de velas e de um escritório de usura; a antiga aristocracia rural do café, fatia social em decadência econômica, representada
por Heloísa de Lesbos e sua decrépita família
tradicional; e a nova economia que dominava
o Brasil, representada pelo Americano, um
banqueiro de Wall Street, patrão da situação.
As peças de Oswald de Andrade faziam uma
complexa análise político-social de seu tempo,
inspiradas no Futurismo italiano, no Agit-Prop
(teatro de agitação e propaganda dos ideais comunistas) da União Soviética e nas criações dos
surrealistas. As três peças estavam à frente de
seu tempo e ficaram para a história como gritos
poéticos à espera de alguém que os colocasse
em cena.
Acervo Iconographia

Cena de teatro de revista com a Companhia Beatriz Costa, Teatro João Caetano, 1942.

Toda revista contava com vedetes que cantavam acompanhadas de orquestra completa, corpo de baile com mais de 20 girls
(como eram chamadas as dançarinas na época), cenários suntuosos, que eram trocados a cada ato, e grandes apoteoses
(nome dado às vistosas cenas finais de cada ato). O clima carnavalesco, com vedetes de biquíni ao som de marchinhas,
tornou-se uma constante do genêro nas terras brasileiras.
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Um muralista brasileiro
Nascido em uma fazenda de café no interior
de São Paulo, filho de uma família de imigrantes
italianos, Portinari estudou com dificuldades na
Escola Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janeiro, e recebeu uma bolsa de viagem. Na Europa,
conheceu a obra de Pablo Picasso, que influenciou fortemente seu trabalho.
Entre seus grandiosos murais estão os afrescos da série Ciclos econômicos do Brasil, realizados no edifício do Ministério da Educação
e Saúde (o Palácio Gustavo Capanema), no Rio
de Janeiro, e o painel Guerra e Paz, realizado
na sede das Nações Unidas (ONU) na cidade de
Nova York, nos Estados Unidos.

Luciana Whitaker/Pulsar Imagens

A política cultural de Getúlio Vargas visava
modernizar a educação e promover as raízes
culturais brasileiras. Nesse contexto de valorização da cultura nacional, o pintor Candido
Portinari (1903-1962) foi uma figura central.
Adotando a pintura muralista e seguindo a tendência então internacional à monumentalidade, Portinari foi convidado a produzir diversas
obras para o governo. Nesses trabalhos institucionais, realizados em diferentes técnicas,
como afresco e mosaico de azulejo, criou uma
imagem para o povo brasileiro, representando-o com físico robusto e disposição heroica para
o trabalho.

Cândido Portinari. Painéis (1938) com pinturas no Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro.

A série Ciclos econômicos do Brasil consiste em doze pinturas na técnica de afresco: Pau-brasil, Cana,
Gado, Garimpo, Fumo, Algodão, Erva-mate, Café, Cacau, Ferro, Borracha (todas de 1938) e Carnaúba
(feita seis anos depois). Nesses painéis Portinari trabalhou com tons sóbrios, produzindo um documentário visual das principais atividades econômicas do país até aquela época.

A nova linguagem da arquitetura
Em 1935, o governo Vargas abriu um concurso
público para o projeto da sede do Ministério da
Educação e Saúde, na cidade do Rio de Janeiro.
Insatisfeito com o vencedor, o ministro Gustavo

Capanema cumpriu o pagamento do prêmio, mas
convidou o arquiteto Lúcio Costa (1902-1998) a
apresentar outra proposta.
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Ricardo Azoury/Pulsar Imagens

O arquiteto montou uma equipe com colegas de tendência moderna e trouxe da França como consultor do projeto o arquiteto Le
Corbusier (1887-1965), que desenvolveu o uso do concreto armado
na arquitetura.
Embora monumental, o edifício criou uma praça no centro antigo da cidade, em parte por não ocupar toda a quadra e em parte
pelo uso de pilotis. O projeto foi primoroso ao realizar a interação entre arte e arquitetura, demonstrando um modo moderno de
construir monumentos que conciliava economia e luxo, simplicidade e imponência. Vários artistas foram convidados a criar obras
para os espaços externos e internos do edifício, que recebeu projeto paisagístico de Roberto Burle Marx (1909-1994).

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E HISTÓRIA..

A cultura e o bom vizinho
Em 1933 entrou em vigência a chamada “política da boa vizinhança”, estratégia
de relacionamento dos Estados Unidos com os países da América Latina que
prosseguiu até o final da Segunda Guerra Mundial (1945). Essa política consistia em
usar a diplomacia, as relações econômicas e principalmente a cultura para impedir a
influência de países europeus e manter a liderança estadunidense na região.
Para fortalecer os laços entre o Brasil e os Estados Unidos, uma série de ações
culturais foi preparada. O Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York organizou
uma exposição de arquitetura brasileira intitulada O Brasil constrói: arquitetura
nova e antiga. Vários filmes americanos passaram a apresentar cenas filmadas
no Brasil e a carreira cinematográfica da cantora Carmen Miranda (1909-1955) foi
incentivada em Hollywood.
Durante a década de 1930, Carmen tornou-se a maior estrela da música, do rádio e
dos cassinos no Brasil. Depois de estrelar um musical de grande sucesso em Nova
York, foi convidada a participar de vários filmes em Hollywood. Em pouco tempo,
tornou-se um símbolo da cultura latino-americana para o público estadunidense. A
imprensa apelidou-a de Brazilian Bombshell: a Granada Brasileira.

Edifício do Ministério da Educação e Saúde,
atual Palácio Gustavo Capanema. Rio de
Janeiro, 1936-1945. Foto de 2005.

Este edifício concretizou as propostas fundamentais da nova arquitetura. O volume de 14 andares é sustentado por pilotis (pilares que elevam
a construção e liberam o terreno ao
uso público). Os andares têm planta
livre, ou seja, os espaços internos
são independentes da estrutura do
edifício. O uso de lajes de concreto
permite que na cobertura haja um
terraço com jardim. Em contraste com
a fachada de vidro da face sul, a face
norte do edifício é protegida por brises (venezianas verticais externas)
para limitar a incidência de luz solar.

Cena de Alô, amigos, filme de 1942. 42 minutos,
colorido, produzido por Walt Disney.

Wilfred Jackson/Everett Collection/Keystone

Foi nesse contexto político-cultural que Walt Disney concebeu o personagem Zé
Carioca: um papagaio de chapéu panamá que tocava pandeiro e era amigo de um
estressado Pato Donald.

Zé Carioca e Pato Donald personificavam a
amizade que a política da boa vizinhança buscava garantir. No filme Alô, amigos (1942), os
dois viajam pelo continente e na sequência
final – Aquarela do Brasil – Zé Carioca guia
o Pato Donald pelas paisagens cariocas em
pleno Carnaval.
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A era do rádio e duas lendas do Nordeste
Borba (1923-2005). O rádio permitiu o intercâmbio
musical dentro do país e, do Nordeste, vieram dois
nomes que modificariam para sempre a forma de
compor no Brasil: Dorival Caymmi (1914-2008) e
Luiz Gonzaga (1912-1989).
Caymmi mostrou para o Brasil um tipo de música inspirado na cultura baiana, uma cultura praieira de grande influência africana, tanto na religião
quanto na culinária e na forma de vestir. As composições de Caymmi, como O bem do mar e O vento,
transportam o ouvinte para a beira-mar, pois evocam um cenário com elementos como vento, água
salgada, coqueiros e pescadores.
Longe da praia, no sertão de Pernambuco, nasceu Luiz Gonzaga do Nascimento. Sua carreira ganhou força no início dos anos 1940, pouco depois
de chegar ao Rio de Janeiro. De sua sanfona saía
um pouco de tudo: valsas, tangos, foxtrotes. Mas foi
com o xote, o xaxado e o baião que o compositor
conquistou o Brasil. Sua obra tem ligação com a cultura do povo sertanejo, das festas juninas, dos cantadores e repentistas. Luiz Gonzaga, o Lua, era um
admirador do lendário Lampião e costumava usar o
figurino de cangaceiro em suas apresentações. Ele
e Humberto Teixeira substituíram os instrumentos
musicais originais – pandeiro, viola, rabeca e botijão – por acordeom, triângulo
e zabumba, instrumentos
que hoje fazem parte
do tradicional trio de
forró, palavra que designa genericamente ritmos nordestinos como o
xote, o xaxado e o baião.
Luiz Alfredo/O Cruzeiro/
EM/D.A Press

Reprodução/Acervo da Família Caymni

O século XX começou com novidades no campo
musical: a invenção da gravação sonora e a chegada do rádio ao Brasil. Antes de a gravação se tornar
possível, a única forma de registrar música consistia em escrever partituras, que só podiam ser lidas
por quem dominasse teoria musical. A gravação
sonora possibilitou ouvir música a qualquer hora e
em qualquer lugar, sem depender de músicos e de
seus instrumentos.
Em 1924, a invenção da gravação elétrica permitiu captar vozes menos potentes. O estilo operístico
de cantar deu lugar a um tom mais informal e próximo da fala. Gêneros musicais como o maxixe e o
samba ganharam popularidade. O rádio chegou ao
Brasil em 1922, inaugurando a moderna era da comunicação de massa e revolucionando o consumo
de música em todas as regiões do país. Ouvir rádio
passou a ser um hábito das famílias brasileiras e
grande parte da programação diária era de música.
Cantores, compositores e instrumentistas de
todo o Brasil tentaram carreiras no Rio e em São
Paulo, onde ficavam as estações emissoras. O rádio
representava não só uma oportunidade de projeção
nacional mas também de emprego. Cada estação tinha seu elenco – verdadeiros times, que tinham até
torcida – de cantores e compositores.
Grandes nomes da música brasileira surgiram
nesse período: Francisco Alves (1898-1952), Carmen Miranda, Ary Barroso (1903-1962), Noel Rosa
(1910-1937), Orlando Silva (1915-1978), Emilinha

Dorival Caymmi e Carmem Miranda em foto da década de 1930.
Luiz Gonzaga, em foto de 1956.

O baiano Dorival Caymmi tornou-se conhecido do grande público
ao acompanhar Carmen Miranda em um número musical do filme
Banana da terra (1939), de Ruy Costa. A canção, composta por
Caymmi, se chamava “O que é que a baiana tem?” e enaltecia as
qualidades de sua terra. A voz grave de Caymmi e seu violão dedilhado logo impressionaram o público.

Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”, compôs mais de 500 músicas,
sozinho ou com parceiros. Na companhia do mais conhecido deles, Humberto Teixeira, compôs o sucesso “Asa branca” (“Quando
olhei a terra ardendo / qual fogueira de São João, / eu perguntei
a Deus do céu, ai, / por que tamanha judiação”).
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Chanchada é o nome de um gênero do cinema brasileiro surgido
na década de 1930: uma mescla de números musicais carnavalescos
com histórias bem-humoradas vividas por personagens populares
como o galã, o malandro, a mocinha e o vilão. As chanchadas surgem
no momento em que o cinema hollywoodiano conquistava cada vez
mais espaço no cenário mundial, em razão da chegada do cinema sonoro. A presença maciça de filmes estrangeiros nas salas brasileiras
incomodava a classe cinematográfica nacional, que defendia a industrialização do cinema no modelo de produção norte-americano.
A primeira empresa cinematográfica a investir na construção de
um estúdio moderno e bem equipado foi a Cinédia. O primeiro sucesso veio com A voz do Carnaval (1933), de Humberto Mauro. O filme intercalava sequências filmadas nas ruas cariocas com cenas em
estúdio. Com o bom resultado, a Cinédia seguiu produzindo filmes
carnavalescos e obteve as duas maiores bilheterias da década, com
Alô, alô, Brasil (1935), dirigido por Wallace Downey, Alberto Ribeiro
e João de Barro, e Alô, alô, carnaval (1936), de Adhemar Gonzaga.
No início da década de 1940, com a criação da Atlântida Cinematográfica, o cinema nacional ganhou novo fôlego. Inspirada no
sistema dos grandes estúdios de Hollywood, a Atlântida tinha a
chanchada como “carro-chefe” da empresa. Embora os elementos
carnavalescos continuassem presentes, a música deixava de ser a
atração principal. Tramas de suspense foram misturadas a sátiras de
acontecimentos políticos da época e paródias da cultura norte-americana. Surgiram os ídolos cinematográficos, não mais vinculados ao
mundo da música.
A dupla mais famosa da época era formada por Grande Otelo
(1915-1993) e Oscarito (1906-1970), geralmente interpretando tipos
populares, que com humor e carisma conseguiam gerar identificação imediata com a plateia.
As chanchadas constituíram no Brasil o maior fenômeno de bilheteria de todos os tempos. Após um período de apogeu, o gênero
foi se desgastando pela repetição das mesmas fórmulas. Vários elementos das chanchadas, já presentes no imaginário popular, foram
incorporados à televisão por figuras como
José Abelardo Barbosa de Medeiros (1917-1988), o Chacrinha, Dercy Gonçalves (1905-2008) e Chico Anysio (1931-2012). Até hoje
se pode notar a forte influência das comédias cinematográficas cariocas em programas de humor da televisão.

Reprodução/Edgard Brasil/Cinédia

Alô, alô, chanchadas!

Carmen Miranda e sua irmã Aurora
Miranda no filme Alô, alô, Carnaval, de
1936. Branco e preto, 75 min. Direção de
Adhemar Gonzaga.

Alô, alô, Brasil e Alô, alô, carnaval marcaram a presença do rádio no cinema,
pois contavam com a participação dos
principais astros e estrelas radiofônicos da época. A expressão “alô, alô” era
uma forma de saudação usada pelos
radialistas.

Reprodução/Amleto Daissé/Atlântida Cinematográfica

Grande Otelo e Oscarito em Matar ou correr, filme de 1954.
87 minutos, preto e branco. Direção de Carlos Manga.

Kid Bolha (Oscarito) e Cisco Kada (Grande Otelo) são aqui
pistoleiros que sem querer nocauteiam o vilão da história. O
filme é uma paródia do western americano Matar ou morrer,
de 1952.
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Pesquisa

o rádio no
cotidiano brasileiro

Acompanhamos neste capítulo a aproximação das linguagens artísticas a temas diretamente relacionados à realidade social.
Vimos também a popularização de tecnologias que modificaram completamente o cotidiano das pessoas, como o cinema
sonoro e o rádio. A produção radiofônica será o foco de nossa pesquisa.

TEORIA – radionovelas
Leia um artigo sobre a história da radionovela e veja trechos de antigas radionovelas no link <www.teledossie.com.br/
radio-novela-outra-paixao-nacional/>.
Digite em um site de busca: primeira transmissão de rádio no Brasil e veja um vídeo sobre esse acontecimento.
Procure em um buscador a expressão Efeitos sonoros radionovelas e assista a vídeos que mostram cenas antigas
sobre a sonografia das radionovelas.
A rádionovela Escravo, nem pensar! faz parte do projeto Vozes da Liberdade, da ONG Repórter Brasil, e tem como
objetivo informar os trabalhadores rurais para que eles não caiam na teia da escravidão. Em cinco capítulos de oito
minutos, você vai conhecer a história de Julião, maranhense empurrado para o trabalho escravo em uma fazenda no
Pará. A história também alerta para a defesa de outros direitos básicos, como a obtenção do registro de nascimento e
o acesso à terra.
Veja no link: <http://reporterbrasil.org.br/2007/11/radionovela-escravo-nem-pensar>.
Depois de ver e ouvir as radionovelas indicadas, converse com os colegas e o professor sobre as questões: as situações
narradas ficam claras? É possível imaginar as personagens, os acontecimentos? Se você tivesse que criar uma
radionovela com foco na realidade social do Brasil, como ela seria?
(Acessos em: maio 2013.)

PRÁTICA – paisagens e situações a partir de sons
Vamos experimentar dois jogos teatrais que lidam com o universo da
radionovela, com foco na produção sonora. Utilizaremos nossa capacidade de
produção coletiva de sons como ferramenta. Esta é uma preparação para a
AÇÃO da página seguinte: produzir uma radionovela!
Siga as orientações do professor para participar dos jogos.
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Ação criação de uma
radionovela

Vamos agora realizar uma radionovela partindo de situações e objetos sonoros trazidos de casa. A ideia é discutir a nossa realidade. Neste exercício, vamos explorar o som como ferramenta principal. Crie cenas inusitadas para instigar o questionamento
da sociedade em que vivemos.
Boa cena e boa sorte!

PARA AQUECER
Com os colegas e o professor, converse sobre as ideias que todos trouxeram para a radionovela. Lembre-se de que o foco do
exercício são as características sonoras e pense em como a cena acontecerá somente com sons. Para isso, explorem os muitos
sons possíveis de maneira inusitada.
O assunto das radionovelas apresentadas deve questionar a nossa sociedade. Criem cenas que lancem um olhar crítico sobre o
entorno vivido pela turma.

PARA VALER
O professor vai dividir a turma em grupos de 5 alunos.
Cada grupo vai planejar uma situação com começo, meio e fim, e personagens definidos. A situação deve acontecer em pelo
menos dois lugares diferentes. Depois, cada grupo vai escrever um breve roteiro para sua radionovela, descrevendo os lugares e
situações de cada cena.
Durante a apresentação, a plateia estará de costas, então tudo deve ser realizado através dos sons. Siga as instruções do
professor. Lembre-se: este é um jogo que só funciona quando a plateia está quieta e atenta.

Faça aqui um registro dessa experiência.

| CApítulo 20 | Arte e soCiedAde | 277

Arte_vu_PNLD2015_U2C20_264a277.indd 277

6/17/13 11:11 AM

arte
contemporânea
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The Bridgeman Art Library/Keystone/Autivs 2003/Yale Center, New Haven, EUA.

capítulo 21
Marcel Gautherot/Ribapix

Para além do belo e
do terrível.

Francis Bacon, Estudo para cabeça do papa gritando, 1952.

Nas curvas
da Pampulha
a arquitetura
moderna
brasileira.

Oscar Niemeyer, Salão de baile e restaurante, Pampulha, Belo Horizonte, 1945. Foto de Marcel Gautherot.

1939-1945 Segunda Guerra Mundial

1945 Bombas atômicas no Japão

1945 Inauguração da Pampulha,
em Belo Horizonte

1946 Roma, cidade aberta vence o
festival de cinema de Cannes
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Robert Capa/Magnum Photos/Latinstock

Robert Capa. Fotografia, 1944. Desembarque das tropas norte-americanas na Normandia em 6 de junho 1944 (Dia D).

Imagens da guerra.

Cenário histórico

Em 1939, a Rússia e a Alemanha firmaram um pacto para a invasão da
Polônia, o que deflagrou a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, Hitler em
pouco tempo ocupou a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica, a França e bombardeou Londres. Em junho de 1941, traindo o pacto com Stalin, Hitler
invadiu a União Soviética. O Japão viu a oportunidade de derrotar a Rússia, que
deslocara as tropas da fronteira leste para lutar contra os alemães no oeste. As
tropas japonesas atacaram as colônias europeias no sudeste asiático e, no final
de 1941, bombardearam Pearl Harbor, base militar norte-americana no Havaí. Em
consequência, os Estados Unidos declararam guerra contra a Alemanha, a Itália e o
Japão, que nesse período estavam coligados.
Em junho de 1944, as tropas aliadas que combatiam essa coligação retomaram Paris. Em 1945, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, apesar de interesses distintos, negociaram o fim da guerra na
Europa. No Oriente, o conflito só chegou
ao fim depois que os Estados Unidos
lançaram duas bombas nucleares
sobre as cidades de Hiroshima e
Nagasaki, obrigando o Japão a
se render.

Reprodução/Exposição “Calder no Brasil”,
Paço Imperial, Rio de Janeiro, 2006.

O centro do mundo é
Nova York e a arte
é abstrata.

Móbile de Alexander Calder, 2006.

Inauguração do
1947 MASP, em São Paulo

Lançamento do filme
1950 Caiçara pela Vera Cruz

1948 Inauguração do MAM de São Paulo
Inauguração do MAM do Rio de Janeiro

1951 Primeira Bienal Internacional
de São Paulo
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Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos/Latinstock

Imagens da guerra

Henri Cartier-Bresson. Refugiados. Fotografia, 1947.

Akg/Latinstock/Tate Galery, Londres, Inglaterra.

Nesta imagem, Cartier-Bresson registra um momento
único, quando um navio de refugiados vindo da Europa acabava de chegar a Nova York: o encontro de mãe
e filho separados pela guerra.

Keiji Nakazawa/Conrad Editora/Gen Pés Descalços Vol. 1

O desfecho brutal da Segunda Guerra Mundial norteou a vida política e cultural dos anos que se seguiram. As imagens do conflito ainda estão presentes na
memória coletiva mundial e o tema parece inesgotável para a indústria cinematográfica.
Depois da guerra, Robert Capa (1913-1954), fotógrafo húngaro que registrou os soldados que se esquivavam da defesa alemã, no Dia D em 1944, fundou
com o francês Henri Cartier-Bresson (1908-2004) e
outros fotógrafos a agência Magnum, uma cooperativa de trabalho fotográfico. Cartier-Bresson aliava em
suas imagens a composição notável e o talento para
captar um instante cheio de significados.
Um dos relatos mais tocantes a respeito da guerra
foi realizado por um autor de mangá, tipo tradicional de narrativa ilustrada japonesa. Kiji Nakazawa
(1939-) escreveu e desenhou a história Gen: pés
descalços, lançada em episódios na revista semanal
Shonen Jump durante a década de 1970, no Japão.

Henry Moore. Perspectiva do abrigo do metrô, 1941. Tate Gallery,
Londres. 48,3 cm x 43,8 cm, lápis, cera, tinta e aquarela sobre papel.

Na Inglaterra, Henry Moore (1898-1986) desenhou cenas
de aviões abatidos, edifícios em escombros e a série conhecida como Abrigo, retratando pessoas que se refugiavam nos túneis do metrô durante os bombardeios alemães
sobre Londres.
Keiji Nakazawa, página de Gen: pés descalços. vol. 1 – O nascimento de Gen,
O trigo verde, Conrad, 2011.

Nakazawa tinha sete anos e vivia em Hiroshima quando a primeira bomba nuclear explodiu no Japão, em 1945. Usando
a linguagem do mangá, contou de forma assustadora como ele e a mãe, bem como seu país, sobreviveram à tragédia.
Gen: pés descalços tornou-se um argumento pacifista e foi publicado em diversas línguas.
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O Neorrealismo no cinema italiano
Excelsa/Mayer-Burstyn/The Kobal Collection/
AFP/Other Images

O líder fascista Benito Mussolini, interessado no cinema como forma de propaganda, financiou a produção cinematográfica na Itália a partir da década de 1930, quando
promoveu a criação do Festival de Cinema de Veneza e
dos superequipados estúdios da Cinecittà, em Roma.
No pós-guerra, a sociedade italiana estava dividida e
empobrecida pelo desemprego. Diante dessa realidade,
muitos cineastas começaram a adotar uma forma narrativa crítica, com o intuito de retratar a sociedade em crise.
Os filmes dessa época foram chamados de neorrealistas.
Entre os diretores marcantes desse movimento estão
Roberto Rosselini (1906-1977) e Vittorio De Sica (1902-1974), que muitas vezes também atuou como ator. Roma,
cidade aberta, de Rosselini, é considerado por alguns
críticos como o filme fundador da estética neorrealista.
Os filmes neorrealistas se caracterizavam pela predominância de cenas filmadas nas ruas, pela preferência por atores não profissionais e o enfoque em temas
sociais. Grande parte das produções se baseia em fatos
históricos e coloca os dramas cotidianos do homem comum no centro da narrativa. Optando pelos planos mais longos
(ou seja, sequências de maior duração, filmadas sem cortes) e
recusando a utilização de efeitos visuais, os diretores pretendiam aproximar-se da realidade de maneira humanista.
Carlo Montuori/Photos 12/Diomedia

Roma, cidade aberta, filme de Roberto
Rosselini, 1945. 98 minutos, preto e
branco.

Apesar da fria acolhida na Itália, este
filme ganhou o primeiro prêmio no Festival de Cannes, na França, em 1946. O
enredo se inspira na história verídica
de um sacerdote torturado e assassinado pelos nazistas por ajudar as
forças da resistência. A narrativa, que
transcorre em Roma, entrelaça várias
histórias de tortura e morte de pessoas
ligadas à resistência antinazista.

Ladrões de bicicleta, filme de Vittorio De Sica, 1948. 93 minutos, preto e branco.

Neste filme, considerado o melhor trabalho de De Sica, Roma está devastada pela guerra.
Um pai de família consegue um emprego para colar cartazes, mas no primeiro dia tem sua
bicicleta roubada.
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Arte do pós-guerra
Autivs 2013/The Bridgeman Art Library/Arts Council Collection, Londres, Inglaterra.

Na Europa devastada, os artistas, buscando novos valores, deixaram de lado as formas grandiosas e passaram a procurar o sublime no que restara da destruição, na novidade da reconstrução e
no prazer da liberdade reconquistada.
O escocês Francis Bacon (1909-1992) causou
impacto com uma pintura que se dispôs a profanar
os valores mais intocáveis da sociedade, como a
religião e as normas de comportamento social. A
pintura de Bacon incomodou o público e a crítica
no pós-guerra. Hoje, no entanto, ele é visto como
um dos mestres do século XX.

Francis Bacon, Cabeça VI, Óleo sobre tela, 1949, 93 cm x 76.5 cm. Arts
Council Collection, Londres.

Combinando um retrato do papa Inocêncio X, pintado em 1650 por
Velázquez e o grito de um personagem do filme O encouraçado
Potemkin, de Eisenstein, (veja o boxe abaixo), Bacon reduziu a
figura solene do papa a um tremor apavorado.
Na arte, a palavra sublime é muitas vezes usada para
designar uma beleza que surge de algo terrível.

endo um texto sobre Francis Bacon
Bacon (1954)
Já faz muito tempo que o controverso Francis Bacon despontou
na cena artística londrina. Desde então, o horror dos pesadelos
é geralmente considerado o sentimento predominante em sua
arte. Sem dúvida, essa interpretação se justifica pela primazia
do grito humano em sua iconografia. Esse grito aparece em
1

toda parte: em rostos de prelados, homens de negócios ou
políticos, em representações da crucificação e em bocas desmembradas dos rostos. O horror parece persistir mesmo onde
nenhuma situação extrema é representada.
O notório grito, tão frequentemente encimado por pincenês,
tem sua origem numa célebre imagem do cinema: o
Reprodução/Galeria Doria Pamphilj, Roma, Itália.
close-up do rosto da babá de pincenê aos gritos na
2
sequência da escadaria de Odessa em O encouraçado
Potemkin, de Eisenstein. Esse rosto que grita frequentemente encima a figura sentada de um prelado
– uma figura derivada do retrato do papa Inocêncio X,
de Velázquez. Se é um papa quem grita, é porque um
papa é um símbolo de magnificência, emprestando
assim à figura que grita a estatura heroica necessária
para dar-lhe o peso de uma imagem trágica.
SYLVESTER, David. Sobre arte moderna, São Paulo:
Cosac & Naify, 2006. p. 66 e 67.

Eduard Tisse/Vladimir Popov/ Goskino/
The Kobal Collection/AFP/Other Images

1 Cena de O encouraçado Potemkin, filme de Serguei
Eisenstein de 1925.
2 Diego Velázquez. Papa Inocêncio X, Óleo sobre tela, 1650.
140 cm x 120 cm, Galleria Doria Pamphilij, Roma.
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Autvis 2013/Reprodução/Museu de Arte Moderna,MoMA, Nova York, EUA.

O francês Jean Dubuffet (1901-1985), por sua vez, desenvolveu uma forma autêntica de expressão à qual deu
o nome de Arte Bruta, que se inspirava (assim como o
trabalho do suíço-alemão Paul Klee) em desenhos feitos
por crianças. Dubuffet, no entanto, foi além, interessando-se por imagens criadas por pessoas com distúrbios
mentais e por todos aqueles que considerava não estarem contaminados pela cultura. Buscava a criatividade
pura, que, para ele estava entre os excluídos e os excêntricos. Dubuffet foi um artista livre, que se guiou pela
ideia de invenção. Costumava dizer: “Quanto pior ele
desenha, mais criativa é a contribuição de um artista”.

O centro do mundo
cruzou o Atlântico
Por causa da Segunda Guerra, muitos artistas europeus estavam vivendo nos Estados Unidos, país que despontava como centro cultural e para o qual as atenções
da crítica especializada se voltavam.
Além de receberem influência dos europeus emigrados, os artistas norte-americanos da nova geração eram
estimulados pela programação do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York.
No final de 1943, o MoMA organizou uma retrospectiva do escultor norte-americano Alexander Calder
(1898-1976). Calder inventou um tipo de escultura que
se move com o vento: o móbile. Inicialmente trabalhou
com formas geométricas, mas a partir da década de 1940
ampliou a escala de suas esculturas e passou a construir
formas orgânicas. Às suas grandes obras que se apoiavam no chão, deu o nome de estábiles.

Hedonismo é a devoção ao prazer.
Na Grécia antiga, o termo designava uma
filosofia segundo a qual somente o prazer
tinha uma natureza intrinsecamente boa.

Jean Dubuffet. Joë Bousquet na cama, 1947, Museu de Arte
Moderna, Nova York. Emulsão de óleo em água sobre
tela.146,3 cm x 114 cm.

Joë Bousquet (1897-1950) foi um poeta francês
que, em decorrência de um acidente na Primeira
Guerra Mundial, viveu acamado por mais de trinta
anos. Dubuffet o retratou deitado ao lado de dois
livros.

Reprodução/Harriet Griffin, Nova York, EUA.

Alexander Calder, Esponja preta, c. 1957. Chapa metálica, haste, arame e tinta.

O trabalho de Calder foi associado pelos críticos ao hedonismo
e à felicidade. Seus objetos dançam, e esse movimento permite
que as esculturas se modifiquem a cada momento.
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ação), o libertava da necessidade de preconceber
a forma, permitindo-lhe entregar-se diretamente
à composição, ao movimento e ao ritmo ditados
pelo instinto espontâneo. Tal como na caligrafia chinesa (Capítulo 5), o resultado final dessa
pintura não era premeditado, mas sua qualidade
dependia da intensa concentração do artista durante a execução.

The Granger Collection/Other Images/MoMA, Nova York, EUA

O norte-americano Jackson Pollock (1912-1956) costumava trabalhar em um celeiro com
espaço para telas muito grandes, as quais preferia estender no chão para ter acesso à superfície
a partir dos quatro lados. Usando pincéis, hastes
ou escovas, aplicava tinta deixando-a escorrer,
ou mesmo atirando-a contra a tela. Este método,
conhecido como action painting (pintura em

Jackson Pollock, Um: número 31. Óleo e esmalte sobre tela, 1950. Museu de Ar te Moderna, Nova York.
268,5 cm x 530,8 cm.

Duas tendências se fundiram sob o nome Expressionismo Abstrato:
o estilo gestual de Pollock e o trabalho com campos cromáticos, levado
à frente por Mark Rothko (1903-1970). Ambas as tendências apontavam para uma arte mais propriamente
visual do que mental.
A pintura madura de Rothko é tipicamente constituída de dois a quatro retângulos de cor sobre fundo
monocromático. Esse artista acreditava que o homem
está sempre tragicamente dividido entre Apolo, divindade grega que simboliza o Sol e a razão, e Dioniso,
que representa o vinho e a festa (Capítulo 6). Rothko
explicava sua pintura como uma representação dessa
impossibilidade de unir as duas emoções.

Autvis 2013/Superstock/Museu de Arte Moderna,MoMA, Nova York, EUA.

Pinturas como essa ocupam todo o campo de visão, inaugurando um novo tipo de espaço pictórico,
no qual a pintura não é mais um objeto no ambiente do espectador mas torna-se o prório ambiente
que o envolve.

Mark Rothko, N.o 5/n.o 22, 1950. Museu de Arte Moderna, Nova York. 297 cm x 272 cm,
óleo sobre tela.

Com sua pintura, Rothko queria reafirmar que a tela é um plano e que
a pintura figurativa não passa de ilusão.
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Pós-guerra no Brasil
Cenário histórico
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se uniu às
forças aliadas em 1942. A opção por lutar contra o nazi-fascismo colocou em xeque a manutenção da ditadura
no país. Essa contradição pressionou o governo na direção
da democratização, levando-o a marcar eleições e permitir a reorganização dos partidos políticos. No entanto, a
crise que se estabeleceu antecipou a deposição de Getúlio
Vargas, em outubro de 1945.

Ao término da Segunda Guerra, o Brasil havia expandido seu parque industrial diante da necessidade de produzir mercadorias antes importadas da Europa. O país
dispunha de reservas e o comércio internacional era favorável, especialmente com a Europa, empobrecida pela
guerra. Era o momento de investir em projetos de urbanização e em instituições culturais.

Museus e bienais
Os empresários europeus precisavam de dinheiro para investir em suas indústrias, e para
tanto puseram à venda suas coleções de arte. Os
preços despencaram e o momento era propício
para montar coleções de arte europeia neste lado
do Atlântico.
No Brasil, três museus foram fundados no
final da década de 1940: o Museu de Arte de
São Paulo (MASP) e o Museu de Arte Moderna
(MAM), ambos na capital paulista, e o MAM do
Rio de Janeiro. Da criação dessas instituições
participaram empresários que desejavam ser re-

conhecidos como patrocinadores de um projeto
cultural moderno para o país.
O MASP, criado pelo empresário de comunicações Francisco de Assis Chateaubriand (1892-1968), foi inaugurado em 1947.
Como outros intelectuais europeus, a arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) veio para o Brasil
logo após o final da Segunda Guerra, e aqui se envolveu em vários projetos culturais. A arquiteta
contribuiu na elaboração do conceito do MASP,
propondo que o museu fosse um espaço gerador
de conhecimento e cultura.

Reprodução/Acervo Museu de Arte de São Paulo, SP.

Chegada da tela Senhora Cézanne, no porto
de Santos, em 1949. Arquivo MASP.

Chateaubriand usou seu poder para
obter a colaboração de outros empresários na compra de obras de arte
para o MASP. Viajou com o crítico italiano Pietro Maria Bardi (1900-1999)
pela Europa e Estados Unidos para
montar o acervo do MASP, com trabalhos de Rembrandt, Monet, Cézanne e
Van Gogh, entre outros.
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cada dois anos, desde 1895, reúne arte do mundo –, Ciccilo Matarazzo criou a Bienal Internacional de São Paulo. A primeira
edição desse evento ocorreu em
1951 em um pavilhão provisório.
A Bienal paulistana teve papel
fundamental no desenvolvimento da arte moderna brasileira, co-

Reprodução/Acervo do Museu de Arte de São Paulo, SP.

O Museu de Arte Moderna
(MAM) de São Paulo foi criado
pelo industrial Ciccillo Matarazzo em 1948, para divulgar e
preservar a arte moderna. Com
a intenção de criar no Brasil um
evento de artes visuais inspirado na Bienal de Arte de Veneza
– exposição internacional que a

locando os artistas jovens do país
em contato com a produção artística do mundo todo e apresentando o trabalho dos brasileiros aos
críticos e jornalistas estrangeiros.
Em poucos anos, a Bienal de São
Paulo firmou-se como uma importante vitrine de arte contemporânea internacional.

Lina Bo Bardi. Estudo para ocupação do
belvedere do Parque Trianon para o MASP,
1957. Acervo do MASP.

Autvis 2013/Reprodução/Museu de Arte
Contemporânea de São Paulo, SP.

Reprodução/Fundação Bienal de São Paulo, SP.

A arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992)
projetou a sede do MASP na Avenida Paulista. Para cumprir a condição de manter
a vista do antigo mirante do Trianon em
direção ao centro da cidade, Lina Bo Bardi apoiou a estrutura de concreto do edifício sobre pilares laterais, criando um
vão livre de 74 m.

Antônio Maluf. Cartaz para a 1ª- Bienal
Internacional de São Paulo, 1951.
Guache sobre cartão, 98,3 cm x 65,6 cm.

Antônio Maluf (1926-2005) venceu o concurso para o cartaz
desse evento, uma construção
geométrica em que retângulos
inscritos sugerem um espaço
tridimensional.

Max Bill, Unidade tripartida, 1948/49. Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São
Paulo. Aço inoxidável, 115 cm x 88,3 cm x 98, 2 cm.

O grande prêmio de escultura da 1ª- Bienal de São Paulo foi concedido a esta
obra do suíço Max Bill (1908-1994). Baseada em um conceito matemático,
trata-se de um objeto que não tem começo nem fim. Max Bill se tornaria uma
figura decisiva para o estabelecimento da arte abstrata no Brasil.
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Luciana Whitaker/Pulsar Imagens

No Rio de Janeiro, o industrial e colecionador Raymundo Castro
Maya liderou o grupo de empresários que criou o Museu de Arte Moderna carioca, em 1948. O MAM Rio funcionou inicialmente no edifício
do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema,
mudando-se dez anos depois para sua sede definitiva, projetada pelo
arquiteto carioca Affonso Reidy (1909-1964) no Aterro do Flamengo.

Affonso Reidy. Museu de Arte Moderna,
1958, Rio de Janeiro.

No projeto de Reidy para o MAM Rio
destacam-se a estrutura vazada e as
fachadas envidraçadas. O edifício, um
dos primeiros em concreto aparente no Brasil, é suspenso por pilares
externos que transformam o térreo
numa grande praça coberta por uma
laje ligeiramente curva.

TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E SoCIoLogIA..

Uma revolução na psiquiatria brasileira
Em meados da década de 1940, a psiquiatra Nise da Silveira
(1905-1999), uma das primeiras mulheres a se formar em
Medicina no Brasil, introduziu ateliês de pintura e modelagem
em substituição às tarefas de limpeza e manutenção que seus
pacientes exerciam como terapia ocupacional.
Para ela, o desenho, a pintura e a modelagem produzidos livremente facilitavam o acesso ao enigmático
mundo interior dos pacientes esquizofrênicos, ajudando-os em seus tratamentos e em
sua vida cotidiana.

A médica defendia que através da arte os pacientes poderiam
reatar seus vínculos com a realidade e expressar suas visões
de mundo de forma simbólica e criativa. No início da década de
1950, Nise da Silveira fundou no Rio de Janeiro o Museu de Imagens do Inconsciente, um centro de estudos e pesquisas destinado à preservação dos trabalhos produzidos pelos pacientes.
Reprodução/Museu de Imagens do Inconsciente, Rio de Janeiro, RJ.

Octávio Ignácio. Sem título. Lápis sobre papel. Museu
de Imagens do Inconsciente, Rio de Janeiro.

Octávio Ignácio (1916-1980), diagnosticado com
esquizofrenia, é o autor deste desenho, uma
espécie de projeto de veículo de navegação que
combina fantasia e engenho – duas qualidades
da imaginação.
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Uma invenção arquitetônica
Na igreja de São Francisco de Assis, Niemeyer
rompeu com o racionalismo arquitetônico. Explorando as possibilidades plásticas do concreto armado, criou um edifício no qual abóbadas
parabólicas de diversas dimensões se apoiam sobre uma parede azulejada. As abóbadas vão até
o chão, cumprindo ao mesmo tempo as funções
de parede e de cobertura. A arquitetura de Niemeyer é icônica: os espaços esculturais por ele
criados são tão únicos que se tornaram formas
simbólicas, tal como logomarcas.

Marcel Gautherot/Instituto Moreira Salles

No início da década de 1940, Juscelino
Kubitschek (1902-1976) tornou-se prefeito de
Belo Horizonte e contratou o arquiteto Oscar
Niemeyer para criar o conjunto arquitetônico
da Pampulha. O projeto previa cinco edifícios:
um cassino, um iate-clube, uma igreja, um salão
popular de danças e um hotel, que não foi construído. No conjunto, que ficou pronto em 1945,
Niemeyer se mostra um experimentador da forma. Para cada edifício o arquiteto propôs uma
solução formal ousada e diferente.

Oscar Niemeyer. Igreja de São Francisco de Assis, Pampulha, Belo Horizonte, 1945, em foto de Marcel Gautherot. Instituto Moreira
Sales, Rio de Janeiro.

Niemeyer convidou Portinari para decorar o interior e o exterior desta igreja. Para a fachada, o artista criou um
painel de azulejos em tons de azul; para o interior, fez um grande mural retratando São Francisco. Os jardins que
circundam a igreja foram projetados pelo arquiteto-paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994).

Uma terra encantada chamada Vera Cruz
A companhia cinematográfica Vera Cruz foi
idealizada e administrada por Franco Zampari e
Ciccillo Matarazzo, industriais de origem italiana que levaram sua visão empresarial ao campo
da cultura. A redemocratização do país após o
Estado Novo e a prosperidade do pós-guerra
contribuíram para a renovação artística.
Produzir filmes que refletissem a cultura
brasileira, com padrões internacionais, grande
rigor técnico e gêneros diversificados – dra-

mas, aventuras, comédias –, eram os objetivos
da Vera Cruz. Caiçara, de 1950, foi o primeiro
filme da companhia. Seu lançamento ocupou
as páginas dos jornais do país. A qualidade técnica da fotografia e do som foi motivo de orgulho para os mais entusiasmados. No entanto,
as críticas negativas destacavam a artificialidade da interpretação e o vazio da história,
além da falta de elementos representativos da
cultura do país.
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Os estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo
do Campo, SP. Foto da década de 1950.

Reprodução/Arquivo da editora

Inaugurada em 1949, a Vera Cruz foi planejada segundo o modelo industrial hollywoodiano, com grandes estúdios e equipamentos de ponta. Técnicos europeus experientes foram contratados para a equipe, num
momento em que o cinema europeu ganhava
crescente prestígio no mundo.

Outro importante lançamento da Vera Cruz foi O cangaceiro, de 1953, superprodução que ganhou destaque internacional
ao conquistar no Festival de Cinema de Cannes o prêmio de melhor filme de aventura. Pela primeira vez o tema do cangaço era
explorado no cinema, embora já retratado na literatura e muito
presente no imaginário popular. Aclamado como o grande filme
brasileiro da época, O cangaceiro foi exibido em 23 países e rendeu recordes de bilheteria.
O diretor e ator Mazzaropi (1912-1981) se destacou em grande
número de comédias que conquistaram em cheio o contingente
de migrantes do interior que agora vivia nas grandes cidades. Em
cinco anos, a Vera Cruz produziu dezoito longas-metragens e três
documentários. No entanto, os gastos com manutenção de estúdios, os altos investimentos das produções e os problemas de administração levaram o empreendimento à falência em 1954.
Chick Fowle/Cia. Vera Cruz/Cinemateca Brasileira

Reprodução/Vera Cruz

Cartaz do filme Candinho, de 1954.

Diferentemente das chanchadas, que
baseavam seu humor em temas carnavalescos, os filmes de Mazzaropi criavam
situações engraçadas vivenciadas por
personagens caipiras e por tipos populares de bairros pobres da capital paulista.

Cena do filme O cangaceiro. Direção de Lima
Barreto,1953.

Um grupo de cangaceiros invade um vilarejo
e saqueia os moradores, levando como refém
a bela professora Olívia. No entanto, Teodoro,
um dos cangaceiros que servem ao Capitão
Galdino, não concorda em mantê-la como refém. Num anoitecer Teodoro e Olívia fogem
pelo sertão.
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Pesquisa a novidade
do cinema

em 1895, os irmãos lumière apresentaram em paris a primeira exibição pública de cinema. Durante a primeira metade do
século XX, essa nova linguagem artística se consolidou como indústria cultural poderosa, especialmente nos estados unidos.
Diante da difícil realidade do pós-guerra, o cinema italiano propôs uma linguagem nova, crítica e despojada.
No Brasil, depois da tentativa de copiar o modelo norte-americano, com a Vera Cruz, o movimento do Cinema Novo, na década
de 1960, revolucionou o modo de pensar e de fazer cinema.

GLOBAL
Para ver um dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, de 1895, digite num site de busca: A chegada do trem à Estação
Ciotat.
Digite em um site de busca Roma cidade aberta para ver cenas de realismo brutal nesse filme do diretor Roberto
Rosselini, um dos expoentes do neorrealismo italiano.
Ladrões de bicicleta (Itália, 1948). Direção: Vittorio de Sica. Na Itália arrasada pela Segunda Guerra, Antônio, pai de
família, consegue uma disputada vaga para trabalhar colando cartazes. Entretanto ele tem sua bicicleta roubada no
primeiro dia de trabalho. Com o filho pequeno, Bruno, sai pela cidade em busca da bicicleta.
Para saber mais sobre o neorrealismo italiano, leia uma crítica do poeta brasileiro Vinicius de Morais (1913-1980)
disponível em: <www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=746>.
(Acessos em: maio 2013.)

BRASIL

Assista neste link O cangaceiro, de Lima Barreto, o premiado filme da Vera Cruz de 1953. <www.bcc.org.br/filme/
detalhe/002133>
Rio 40 graus (Brasil, 1955). Direção: Nelson Pereira dos Santos.
Este filme marcou a transição para o Cinema Novo no Brasil. Mostra a vida de cinco personagens, em um domingo no
Rio de Janeiro. Num calor de 40 graus, eles vendem amendoim em pontos turísticos da cidade: Copacabana, Pão de
Açúcar, Corcovado, Quinta da Boa Vista e Estádio do Maracanã. Depois de um dia de trabalho se encontram no ensaio
geral das escolas de samba.
Para pesquisar e assistir a outros filmes produzidos pela Vera Cruz, acesse o Banco de Conteúdos Culturais da
Cinemateca Brasileira:
<www.bcc.org.br/filmes/veracruz>.
Para saber mais sobre Glauber Rocha, o mais importante cineasta do Cinema Novo, visite: <www.tempoglauber.com.br/>.
(Acessos em: maio 2013.)

LOCAL

Com o professor e os colegas procure saber se há iniciativas cinematográficas em sua cidade. Existem escolas ou
coletivos que produzem curtas-metragens em vídeo ou cinema? Existe algum filme que se passa em seu bairro ou
cidade, que mostra a realidade na qual os seus alunos vivem?

PARA ENCERRAR
Depois das pesquisas sugeridas, converse com o professor e os colegas sobre as questões: como as tramas se desenvolvem
em um filme? De que modo os acontecimentos preparam o espectador para uma situação dramática? os atores parecem
naturais? parecem estar improvisando ou repetem falas decoradas?

Que elementos contribuem para a construção
da realidade no cinema?
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Ação uma cena de ficção
Agora que você assistiu a algumas cenas de filmes do neorrealismo italiano, entrou em contato com a produção da Vera Cruz,
viu cenas do Cinema Novo no Brasil e discutiu pontos importantes para a realização dessas produções, é hora de realizar uma
cena simples de ficção, gravada em vídeo com seus colegas. procure utilizar os elementos estéticos observados nas cenas
dos filmes a que você assistiu.

Keiji Nakazawa/Gen Pés Descalços Vol. 2/Editora Conrad

PARA AQUECER
Formem grupos de 4 alunos. Em cada grupo, dois alunos
estarão na frente da câmera e dois estarão atrás dela.
Escolham uma das sequências em HQ desta página
para adaptar e criar uma cena. A cena deve ser simples e
ter no máximo 1 minuto, para poder ser criada, ensaiada
e filmada no mesmo dia.
Vale tudo na adaptação: mudar os diálogos, criar ou
transformar personagens e adequar o ambiente.
Conversem em grupo para definir a adaptação da cena.
Mas atenção: a cena deve ter poucos planos, assim
como as tirinhas. Um plano é uma sequência gravada
com começo, meio e fim, sem cortes.

PARA VALER

NAKAZAMA, Keiji. O dia seguinte. São Paulo: Conrad, 2000. p. 135.
João Montanaro/Folhapress

Produzir uma cena em vídeo é um trabalho de equipe
e todas as funções contribuem diretamente para o
resultado final. Tudo pode ser definido e criado pelo
grupo, que pode ou não eleger um diretor. O operador de
câmera deve ser o aluno que tem mais afinidade com
fotografia. Os atores devem estudar o roteiro, entender
cada personagem e seus conflitos. Na hora de gravar,
escolham um lugar bem iluminado.
Verifiquem o enquadramento, vejam se o fundo da
cena contribui para o entendimento da ação. É preciso
aproximar a câmera ou distanciá-la? Antes de gravar,
ensaiem várias vezes a cena com os atores e a câmera
posicionados, para definir as marcações.
Gravem pelo menos duas tomadas de cada cena. Depois
de conferir o material, escolham os melhores planos. As
cenas podem ser gravadas já na sequência final para
evitar a necessidade de edição. Se o grupo optar pela
montagem no computador, pode utilizar um programa de
edição, cortando e emendando as melhores sequências.

MONTANARO, João. Cócegas no raciocínio. São Paulo: Garimpo, 2010. p. 57.
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Pesquisa pintura abstrata
No período do pós-guerra, a pintura atingiu grande liberdade. os artistas passam a explorar um mundo intuitivo de formas e
cores. o francês Jean Dubuffet (1901-1985) se inspirou na arte produzida por criadores livres da influência da cultura oficial,
como os internos em hospitais psiquiátricos e as crianças; o expressionismo abstrato explorou a pintura como ação. A arte
abstrata parecia um campo infinito e cheio de possibilidades na década de 1950. Vamos conhecer um pouco mais todas essas
experiências.

GLOBAL
Veja neste link do MoMA os filmes do fotógrafo Hans Namuth que mostram Jackson Pollock em 1950, trabalhando em
suas pinturas no chão: <www.moma.org/interactives/exhibitions/1998/pollock/website100/vid_clips.html>.
Conheça a obra do artista francês Jean Dubuffet no link da Fundação Dubuffet:
<www.dubuffetfondation.com/oeuvre_set_ang.htm>.
Para conhecer pinturas do escocês Francis Bacon, explore o site:
<www.francis-bacon.com/>.
Para conhecer outras pinturas de Mark Rothko, digite esse nome em um buscador de imagens.
(Acessos: maio 2013.)

BRASIL

Veja um vídeo de Tomie Ohtake (1913-) uma das grandes representantes do abstracionismo no Brasil, no link:
<www.itaucultural.org.br/index_temp.cfm?cd_pagina=2844&id=001449&titulo=Tomie%20Ohtake&auto=undefined>.
Para saber mais sobre o abstracionismo, consulte o verbete na Enciclopédia Artes Visuais: <www.itaucultural.org.br/
aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=347&cd_idioma=28555>.
Para conhecer o acervo das pinturas de Iberê Camargo (1914-1994), visite o site da Fundação Iberê Camargo:
<www.iberecamargo.org.br/site/acervo/acervo-obras-pintura.aspx>.
Para ver um vídeo que acompanha Iberê Camargo em seu ateliê, digite num buscador: Iberê em processo.
(Acessos: maio 2013.)

Converse com o professor e os colegas sobre a pintura. E debatam a frase de Dubuffet: “Quanto pior ele
desenha, mais criativa é a contribuição de um artista”.

Para você
arte é prazer?

Hans Namuth/Everett/Latinstock

PARA ENCERRAR

Em 1950, o fotográfo Hans Namuth (1915-1990)
fez uma série de fotografias de Jackson Pollock
trabalhando em seu ateliê.
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Ação pintura e prazer
Agora que você viu artistas pintando de forma bastante livre e experimental, vamos fazer uma pintura bem livre, com alegria e
prazer. Não se preocupe com o resultado, mas divirta-se com o processo, com a experiência. olhe para o que você está fazendo
sem ficar preso ao que planejou. interfira no que você está fazendo de modo a modificar o resultado a cada ação.

MATERIAL
Papel kraft em rolo.
Tinta látex branca.
Pó de pintor de várias cores.
Potes de plástico para preparar as tintas (pode ser garrafa PET cortada, por exemplo).
Pincéis grossos de cabo comprido ou galhinhos de árvore (como Pollock usava).

PARA PREPARAR
Reunidos em duplas ou individualmente, vamos fazer uma experiência de action paiting.
Antes de começar, preparem o material.
Cortem o papel kraft em folhas grandes (cerca de 100 cm x 100 cm) para cada dupla ou cada participante.
Preparem diferentes cores de tinta misturando o látex branco com pó de pintor. Cada cor deve ser preparada em um pote.
Cada dupla coloca sua folha de papel no piso da sala. Cada dupla escolhe duas ou no máximo três cores para trabalhar.
Em seguida, cada cor da tinta pronta deve ser diluída com um pouco de água em um copo plástico ou frasco, que poderá se
reutilizado em outro dia de pintura. A tinta deve ficar com consistência tal que possa pingar.

PARA VALER
Cada aluno (um de cada vez) vai colher a tinta preparada com um pincel e deixar gotejar ou escorrer sobre o papel (um aluno
por vez). Vocês podem também usar pinceladas contínuas. A ideia é preencher espaços com cores, com total liberdade. Cada um
deve acompanhar com atenção o que foi feito pelo colega para depois interagir com esse resultado utilizando sua cor. O grupo
decide em que momento o trabalho está pronto.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Carlos Cruz-Diez/Acervo do artista

capítulo 22

Arte abstrata:
uma vocação da
América Latina.

Carlos Cruz-Diez. Superfície em movimento 1, 1957.

The Bridgeman Art Library/Museu de
Arte Saint Louis, Missouri, EUA.

Plástico: uma solução
para produção em massa.

Eero Saarinen,
Cadeira Tulipa, 1955

Divisão das
1945-1989 Alemanhas

Teatro Brasileiro de
1948-1964 Comédia – TBC

1947 Independência da Índia

1950-1953 Guerra da Coreia
1949 Vitória do comunismo
na China
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Reprodução/Acervo do artista, Rio de Janeiro, RJ.

Aluisio Magalhães e Eugene Feldman, Doorway to Brasília, 1959.

César Villela/Elenco/Reprodução

O Brasil constrói Brasília, a cidade do futuro.

Cenário histórico
As duas maiores potências que emergiram da Segunda
Guerra Mundial – Estados Unidos e União Soviética – logo
se envolveram na Guerra Fria, nome dado ao período histórico (1945-1991) que separou o mundo no bloco comunista e no capitalista. A Alemanha foi dividida em dois países. E até mesmo sua capital, Berlim, foi dividida em duas
zonas, cada uma vivendo sob regime diferente.
Uma corrida armamentista se estabeleceu entre os
Estados Unidos e a União Soviética, quando esta desenvolveu armas nucleares. Havia também uma disputa pela
conquista do espaço. Na década de 1950, a União Soviética saiu à frente com o Sputnik, o primeiro satélite artificial
terrestre.
Os eventos políticos mais importantes da época aconteceram na Ásia: a vitória do comunismo na China, a independência da Índia – colônia inglesa por quase dois
séculos – e um conflito deflagrado na Coreia, que colocou
Estados Unidos e China em campos antagônicos.

Exposição Nacional de
1956 Arte Concreta
1952 Fundação da Escola de Ulm

Primeiro disco da cantora Nara Leão (1942-1989), lançado em 1964.
Projeto gráfico do designer Cesar Villela.

Bossa Nova, música
intimista para expressar
lirismo e poesia.

João Gilberto grava
1958 Chega de saudade

1957 Lançamento
do Sputnik

1960 Inauguração de Brasília
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Diomedia/Museu da Ciênc

Televisor produzido na Inglaterra em 1950.
Museu da Ciência, Londres.

No final da década de 1950, já havia
nos Estados Unidos 50 milhões de
televisores. Este modelo, fabricado
na Inglaterra, é um dos mais interessantes objetos da época, quanto ao
design.

Otto Storch/Allen Arbus/McCall’s Magazine

Nos anos 1950 foi possível dar utilidade às inúmeras tecnologias inventadas para a guerra, aplicando-as à vida cotidiana. A gravação por meio
magnético, por exemplo, possibilitou registrar
programas de televisão, que podiam veicular propaganda e entretenimento.
O rádio tornou-se portátil, permitindo levar
música, noticiário e propaganda a qualquer lugar.
Esses meios de comunicação contribuíram para
a difusão da cultura pop e do chamado american
way of life, o jeito americano de viver.
O grande desafio da economia estadunidense era
colocar a capacidade industrial, que havia sido organizada para a guerra, a serviço da sociedade. Foi preciso adaptar a indústria bélica para produzir objetos de consumo e
garantir que haveria demanda para essa produção. Como nos anos
1950 a maioria dos lares norte-americanos já estava equipada com
bens duráveis – geladeiras, fogões e, em muitos casos, automóveis –,
era preciso fazer com que o consumidor trocasse seus aparelhos.
Assim, a população passou a ser estimulada a substituir os objetos
de tempos em tempos, fosse pela pouca durabilidade ou pelo modismo. Esse mecanismo recebeu o nome de “obsolescência programada”.
Tal sistema aqueceu a economia e promoveu anos de prosperidade, mas levou a sociedade a um consumismo desenfreado. Novos eletrodomésticos, como as lavadoras de louça, facilitavam
as tarefas da dona de casa. A mobília se tornou mais leve, obedecendo às linhas simples do chamado “estilo internacional”, que
consistia em simplificar os objetos até alcançarem uma forma aparentemente definitiva.

ia, Londres, Inglaterra.

O estilo de vida
norte-americano

Otto Storch (1913-1999). Páginas criadas
em 1959 para revista feminina de grande
popularidade nos Estados Unidos.

As revistas femininas tinham papel fundamental no estímulo ao consumo. Os diretores de arte revolucionaram a linguagem gráfica, unindo a ideia de consumo
às ideias de humor e descontração.
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endo um texto sobre a história do design
Indústria e sociedade no pós-guerra
[…] Quando se pensa em produtos descartáveis, as primeiras imagens que costumam vir à cabeça são copos de
plástico ou lenços de papel; mas a economia da obsolescência atingiu dimensões bem mais preocupantes. Com o
aprofundamento da guerra fria nos anos 1950, esta lógica
ultrapassou o âmbito do consumismo individual e passou a
ditar políticas nacionais em escala global. Quando os futuros
historiadores forem analisar a segunda metade do século
20, certamente irão destacar o papel preponderante do armamentismo como fator de sustentação econômica. A fabricação de armamentos continua hoje a ser uma das maiores
indústrias do mundo e a maior parte desta produção vem

sendo consumida há décadas por governos nacionais [...].
A corrida armamentista e espacial entre Estados Unidos e
União Soviética dominou o cenário político internacional entre as décadas de 1950 e 1970, suscitando o setor público
a investir trilhões em equipamentos descartáveis por definição, pois mesmo que não haja destruição por uso, o avanço tecnológico constante garante que nenhum armamento
moderno seja feito para durar muito. É difícil imaginar um
símbolo mais poderoso do desperdício de recursos naturais
do que um lançamento sem volta de um foguete espacial.
CARDOSO, Rafael. Uma introdução à história do design.
São Paulo: Edgard Blucher, 2000, p. 151.

Hollywood, os musicais e a juventude
Harold Rosson/MGM/
The Kobal Collection/Other Images

Robert Burks/Paramount/
Everett Collection/Keystone

Hollywood produziu mais de 500 filmes musicais na
década de 1940. Essa enorme produção ajudou o desenvolvimento do gênero, que alcançou seu apogeu na
década seguinte. Alguns dos musicais realizados nos
anos 1950 não foram superados até hoje. Isso se deve
ao trabalho de diretores como Vincente Minnelli (1903-1986) e de bailarinos e cantores excepcionais, como
Fred Astaire (1899-1987), Gene Kelly (1912-1996) e
Judy Garland (1922-1969).
Os produtores de Hollywood adaptavam espetáculos
teatrais ao cinema, explorando as possibilidades de movimento da câmera, que acabou por se tornar um novo
participante das coreografias. No cinema era possível
representar o imaginário sem as limitações do palco.
O diretor inglês Alfred Hitchcock (1899-1980), um
mestre do suspense, mudara-se para os Estados Unidos
em 1939. Mas foi na década de 1950 que realizou seus
grandes sucessos como Disque M para matar e Janela indiscreta (ambos de 1954), O homem que sabia demais (1956) e Um corpo que cai (1958).

Cena de Cantando na chuva (1952), musical colorido,
dirigido por Stanley Donen (1924-) e estrelado por
Gene Kelly.

Nesta cena do filme Cantando na chuva, Gene Kelly
interpreta um ator de cinema que se percebe apaixonado. Ele não consegue conter sua felicidade e
sai cantando e dançando sob uma chuva torrencial.

James Stewart e Grace Kelly em cena de Janela indiscreta (1954), de Alfred Hitchcock.

Janela indiscreta se desenvolve do ponto de vista de um fotógrafo que, obrigado
à imobilidade por causa de uma perna engessada, passa o dia à janela observando os vizinhos.
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Ernest Haller/Warner Bros/The Kobal Collection/AFP

Na década de 1950, quando a televisão começava a ameaçar a primazia do cinema, ainda foi um filme o responsável por propagar mudanças
no comportamento dos jovens: Juventude transviada (1955), de Nicholas
Ray (1911-1979).
Juventude transviada, filme de Nicholas Ray, 1955.

Juventude transviada mostra jovens em busca de afirmação, diante da incompreensão dos pais e em
meio a disputas entre gangues urbanas. O ator James Dean (1931-1955) interpreta um rapaz problemático, porém sensível, que involuntariamente se envolve em uma situação trágica.

William Gottlieb/Redferns/Getty Images

O jazz é um dos maiores legados da cultura do Atlântico negro, ou seja, da produção cultural de africanos de distintas nações que se encontraram na América ao viverem sob o sistema
opressivo da escravidão.
Esse ritmo musical nasceu no sul dos Estados Unidos, na
região de Nova Orleans, onde africanos escravizados trabalhavam no plantio do algodão. Com música essencialmente instrumental, foi criado no final do século XIX a partir da mistura de
sons caribenhos, música dançante europeia e canto de trabalho
dos africanos escravizados. Desde o princípio, o jazz propunha
uma participação coletiva. Tratava-se de música instrumental
na qual os arranjos eram tocados com liberdade, com espaço
para improvisações.
No começo do século XX, os músicos de jazz viajaram por
todo o país e gravaram os primeiros discos, dando início ao
que foi chamado de “a era do jazz”. Passando por diversas
transformações, ao absorver a contribuição de cada geração,
o gênero levou ao estrelato grandes músicos, como Louis
Armstrong (1901-1971), Duke Ellington (1899-1974) e Billie
Holiday (1915-1959).
Na década de 1950, o jazz se transformou, interpretado por
dois instrumentistas: o trompetista Dizzy Gillespie (1917-1993)
e o saxofonista Charlie Parker (1920-1955). A nova forma de tocar repetia as notas, refraseando-as, como se o músico estivesse
à procura da melodia principal. O resultado foi um ritmo frenético, que ficou conhecido como bebop.
O bebop propiciava ao músico maior liberdade para o improviso. Surgiu nas jam sessions, que aconteciam no final
da noite nos clubes de jazz de Nova York – encontros em
que músicos consagrados se reuniam para experimentar novas formas depois de seus shows. O bebop era cerebral, não
era uma música popular. Os que se dedicavam a esse gênero
estavam interessados em fazer arte e não apenas em oferecer
entretenimento.

Allan Grant//Time Life Pictures/Getty Images

Bebop – o jazz depois da guerra
1

2

Dizzy Gillespie ao trompete (1) e Charlie
Parker ao saxofone (2), na década de
1940.

Gillespie era um intelectual estudioso e
culto, que gostava de ensinar. Montou uma
orquestra, promoveu turnês e compôs
músicas dançantes para divulgar o novo
ritmo, o bebop. Charlie Parker, conhecido
como Bird, teve uma vida tumultuada e
trágica que o levou à morte precoce.
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Casa Eames, em Pacific Palisades, Califórnia, 1949.
Foto de 2010.

Com estrutura de aço vedada com vidros e
painéis coloridos, este projeto era uma nova
proposta para a arquitetura moderna. Usando
materiais prontos, disponíveis no mercado, a
residência foi construída em pouco mais de uma
semana.

Reprodução/Instituto R. Buckminster Fuller, Nova York, EUA.

Robert Harding/Alamy/Glow Images/Museu Henry Ford, Michigan, EUA

Nos Estados Unidos, os maiores passos em direção ao
design voltado às massas foram dados pelo casal Charles
Eames (1907-1978) e Ray Eames (1912-1988) na década
de 1950.
Os Eames perceberam que a madeira compensada era
o melhor material para fazer móveis leves e pesquisaram
um método para moldá-la em formas curvas. Juntamente com o designer finlandês Eero Saarinen (1910-1961),
projetaram uma casa que utilizava tecnologia industrial
semi-pré-fabricada.
Charles e Ray Eames expandiram sua concepção de
design para além do mobiliário. Trabalharam com design
da informação, organizando primeiro exposições de objetos e depois filmes e projeções sobre temas complexos,
como a Matemática.
O designer americano Richard Buckminster Fuller (1895-1983) foi visionário ao compreender as demandas de uma
sociedade em rápido crescimento. Já nos anos 1940, preocupou-se em minimizar o consumo dos recursos naturais.
Fuller inventou o domo geodésico, a estrutura mais leve,
forte e econômica já criada capaz de envolver um volume
interno com um mínimo de material.

EWA Stock/TIP Images/Glow Images

Design e arquitetura
nos Estados Unidos

Richard Buckminster Fuller e seu domo geodésico, em foto de 1954, na cidade de St. Louis, EUA (à esquerda). Dymaxion, máquina de habitar,
1944-1946, alumínio e plástico, altura 50,8 cm x 99,1 cm. Museu de Ar te Moderna (MoMA).

A geodésica de Buckminster Fuller consiste em uma estrutura de módulos triangulares que permite cobrir um grande volume
espacial sem usar apoios internos. O designer projetou também a casa Dymaxion, um protótipo para produção em série, com
planta circular.

| CApÍtulo 22 | os Anos CinquentA | 301

Arte_vu_PNLD2015_U3C22_296a315.indd 301

6/17/13 11:31 AM

O espírito abstrato

Autvis 2013/The Bridgeman Art Library/Keystone/Museu Municipal, Haia, Holanda.

Na década de 1950, a abstração era vista como a
forma mais pura e universal de representar o pensamento estético. Os teóricos ressaltavam a força
de uma arte que se opõe à realidade visível e que se
aproxima do ritmo, da música e da dança.

Entre os europeus que imigraram para os Estados Unidos estava o alemão Josef Albers (1888-1976), que fora aluno e professor da Bauhaus, na
Alemanha (Capítulo 18).
Muitos artistas sul-americanos se interessaram pela arte geométrica. O primeiro
artista abstrato do continente foi o uruguaio Joaquín Torres García (1874-1949).
Outro expoente da arte geométrica na
América Latina foi o venezuelano Jesús-Rafael Soto (1923-2005). Suas obras são
na maioria estáticas, mas produzem efeitos ópticos que dão a impressão de movimento. Soto é considerado um dos pais da
arte cinética.

arte cinética: propõe objetos e imagens
que se movimentam ou causam efeitos
visuais de movimento.

Albers investigou a ação que duas cores contíguas exercem uma sobre a outra, numa série de pinturas que chamou de Homenagem ao quadrado, na qual comprovou os
efeitos dos contrastes simultâneos. Por exemplo, uma cor
escura envolta por outra mais escura ainda parece tornar-se clara; uma cor acinzentada em meio a um marrom avermelhado tinge-se de azul, que é sua cor complementar.

Jesús-Rafael Soto. Quadrado virtual cobalto, 1978-1979. Tinta acrílica sobre
madeira, metal pintado, fios de náilon. 1216 cm x 1218 cm. Centro Georges
Pompidou, Paris, França.

RMN/Other Images/Museu de Arte Moderna, Paris, França.

Josef Albers. Homenagem ao quadrado: sombras noturnas.
Óleo sobre masonite, 1957. 48 cm x 46 cm, Museu Municipal,
Haia, Holanda.

Os trabalhos de Soto se baseiam nos princípios de repetição,
seriação e progressão. Neste objeto, por exemplo, um quadrado
azul cobalto pintado sobre fundo preto entra em choque com o
fio de náilon tridimensional colocado em primeiro plano, criando
uma vibração óptica que se modifica continuamente enquanto o
espectador se desloca.
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O rigor do design europeu
Na Suíça, o design racional manifestou-se
especialmente nos trabalhos gráficos. Para os
designers suíços, clareza e ordem eram as palavras-chave da comunicação.
Os designers desejavam valorizar sua profissão, que consideravam uma atividade útil para
a sociedade. Essa valorização atraiu artistas e
arquitetos para esse campo de atuação. Várias
empresas europeias criaram equipes de design
ou contrataram profissionais reconhecidos para desenvolver novos produtos. Algumas invenções da época tornaram-se universais.
Fotos: Reprodução/Arquivo da editora

Buscando resgatar a tradição construtiva da
escola Bauhaus, alguns artistas e teóricos, como o
suíço Max Bill (Capítulo 21) e o argentino Tomás
Maldonado (1922-), fundaram a Escola Superior
da Forma, em Ulm, Alemanha. A Escola de Ulm,
como também é chamada, defendia os princípios
da exatidão, composição e objetividade. Disciplinas de pintura e escultura foram excluídas do
currículo por serem vistas como atividades que
serviam à expressão pessoal. Para os teóricos de
Ulm, o importante era ensinar o aluno a criar um
método de trabalho para servir à sociedade.

Josef Müller-Brockmann. Der Film. Car taz, 1960.
Proteja a criança!. Car taz, 1953.

Alex White/Shutterstock/Glow Images

O trabalho gráfico do arquiteto suíço Müller-Brockmann (1914-1996), professor da Escola de Ulm, tinha por princípio a simplicidade
elementar.

Kev Llewellyn/Shutterstock/Glow Images

Caneta esferográfica (1950) e peças de brinquedo para montar.

A caneta esferográfica foi criada por um grupo de designers franceses. O brinquedo de montar acima, um conjunto de peças
que se encaixam permitindo inúmeras combinações, é um exemplo do design dinamarquês. Alguns projetos da década de
1950 são ainda hoje de uso cotidiano, o que evidencia as qualidades estéticas e funcionais possibilitadas por materiais
como o plástico.
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O Brasil, “condenado“ ao Moderno
Cenário histórico
Eleito em 1950, Getúlio Vargas retornou à presidência
com uma política voltada aos interesses populares, o que
desagradou às elites. Depois de uma série de crises,
Getúlio suicidou-se em 1954.
No ano seguinte, Juscelino Kubitschek (1902-1976) foi
eleito. Sua proposta de governo prometia um crescimento
de “50 anos em 5” para o país. JK colocou em prática um
plano de metas que previa estímulo aos setores de ener-

gia, transporte e indústria, bem como a transferência da
capital para o Planalto Central. A indústria automobilística foi implantada e em 1960 já produzia mais de 300 mil
unidades. O país cresceu a uma taxa anual de 8%, foram
abertas estradas e Brasília foi construída.
Embora essas conquistas tenham acelerado a inflação
e provocado o crescimento da dívida externa, os brasileiros acreditavam que o progresso transformaria o país.

Reprodução/Volpi © Imaginação/Coleção Mastrobuono/Arquivo da Editora

A geometria brasileira
O crítico Mario Pedrosa (1900-1981), que
promoveu a arte e a arquitetura moderna, afirmou na época da inauguração de Brasília:
O nosso passado não é fatal, pois nós o refazemos todos os dias. E bem pouco preside
ele ao nosso destino. Somos, pela fatalidade
mesmo de nossa formação, condenados ao
moderno.1
Para muitos, um novo país emergiria da
intensificação da industrialização, da estética moderna, das curvas da arquitetura brasileira e da Bossa Nova. Nas artes visuais, a
novidade se manifestou principalmente na
arte construtiva.
Um dos precursores da arte geométrica no
Brasil foi o italiano Alfredo Volpi (1896-1988).
Na década de 1940, a abstração surgiu em seu
trabalho com a simplificação das fachadas e
culminou com elementos em forma de bandeirinhas, em sofisticadas composições de cores.
A pintura de Volpi resultou do encontro de um
artista popular com a arte erudita da elite. Ele
reuniu elementos que nos anos 1950 pareciam
inconciliáveis: a valorização da técnica artesanal da pintura e um sofisticado uso da cor.
A geometria de Volpi tem caráter mais poético que matemático: em suas composições, o
artista parece ter encontrado um ponto sutil
entre o rigor e a intuição.
1

Alfredo Volpi. Fachada.Têmpera sobre tela, 145 cm x 73 cm, década de 1960.

Nesta tela, a composição foi construída sem muita rigidez e pintada com tons não uniformes, que deixam a pincelada visível.

PEDROSA, Mario. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981. p. 347.
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Isisuf/Archivio Mary Vieira, Milano, Itália.

Arte Concreta

Mary Vieira. Polivolume. 1953-1962, disco
plástico e alumínio anodizado 36,7 cm x
36,7 cm x 33,4 cm, MAC-USP.

Mary Vieira já desenvolvia pesquisas
pioneiras de escultura abstrata no interior de Minas Gerais quando mudou-se,
em 1951, para a Suíça. Ali conheceu Max
Bill, entrosou-se com artistas concretos e
participou de exposições. Em sua maioria,
suas esculturas são manipuláveis e foram
concebidas como objetos múltiplos, ou
seja, passíveis de reprodução.
Valter Sacilotto/Coleção particular

Geraldo de Barros, Ateliê em Paris, França.

Em 1953, o artista suíço Max Bill veio ao Brasil para uma
série de palestras e convidou Alexandre Wollner (1928-) para integrar a primeira turma da Escola Superior da Forma, em Ulm,
Alemanha. Mas outros brasileiros, como a escultora Mary Vieira
(1927-2001), também ali estudaram.
Em 1952, foi inaugurada no Museu de Arte Moderna de São
Paulo a exposição Ruptura. Considerada o marco inicial da
Arte Concreta no Brasil, a mostra foi organizada, entre outros,
pelos artistas Geraldo de Barros (1923-1998), Waldemar Cordeiro (1925-1973) e Luiz Sacilotto (1924-2003).
O grupo defendia uma arte que estivesse a serviço da sociedade e respondesse às novas questões do mundo industrial. Para
o grupo Ruptura, toda arte deveria ter uma base racional que
garantisse sua clareza e universalidade. Os jovens propunham a
unificação de arte, arquitetura e design e pretendiam alinhar a
arte brasileira aos conceitos internacionais, acreditando que isso
ajudaria a superar o atraso tecnológico e econômico do país.
Geraldo de Barros produziu trabalhos em diversas áreas:
pintura, fotografia, design gráfico e design de mobiliário.
Luiz Sacilotto nasceu em Santo André, cidade industrial da
região metropolitana de São Paulo. Trabalhou como projetista
de esquadrias metálicas antes de se ligar ao Grupo Ruptura e foi
um pesquisador da forma e da geometria.

Geraldo de Barros, Ateliê em Paris. Superposição de imagens fotográficas, 1951.

Luiz Sacilotto. Concreção 5715, óleo sobre tela, 80 cm x 80
cm, 1957. Coleção par ticular.

Geraldo de Barros foi o pioneiro da fotografia abstrata no Brasil.
Trabalhando no laboratório fotográfico do MASP, começou suas experiências com sobreposições e montagens diretamente no negativo fotográfico, criando o que chamou de fotoformas, como esta
aqui mostrada.

Como o próprio título sugere, Sacilotto buscava
concretizar, materializar a forma no plano da pintura. São típicas de suas telas a organização serial
dos elementos, a ambiguidade entre figura e fundo,
e os efeitos ilusórios de profundidade.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E LITERATURA..

Poesia concreta
Os poetas ligados ao movimento concreto, como Augusto de
Campos (1931-), Décio Pignatari (1927-2012) e Haroldo de
Campos (1929-2003), exploravam os aspectos visuais, sonoros e semânticos das palavras. Foram eles os primeiros autores a se interessar pelo trabalho com linguagens múltiplas:
fotografia, cartazes, gravações de discos e filmes.
Uma característica da poesia concreta é a utilização da composição gráfica das palavras, aproveitando o espaço da página

e abandonando a disposição tradicional dos versos. A valorização do visual levou esses poetas a criar o termo poema-objeto.
Suas criações permitiam múltiplas possibilidades de leitura.
A poesia concreta ganhou força com a publicação da revista
Noigandres, em 1952.
Esse novo modo de pensar a poesia promoveu o diálogo dos
poetas concretos, com a produção contemporânea de música,
artes visuais e design construtivista.
Reprodução/Augusto de Campos/Arquivo da Editora

Augusto de Campos. Luxo. Poema concreto, 1965.

Arte Neoconcreta
Enquanto em São Paulo o Grupo Ruptura colocava em prática
ideias construtivistas baseadas no rigor geométrico, no Rio de Janeiro formou-se um contraponto: o Grupo Frente.
Em torno de Ivan Serpa (1923-1973), alguns artistas se organizaram para montar uma exposição. Entre eles estavam Lygia
Clark (1920-1988) e Lygia Pape (1927-2004). Em 1955, juntaram-se
ao grupo, para uma segunda exposição no MAM carioca, Franz
Weissmann (1911-2005) e Hélio Oiticica (1937-1980). O Grupo
Frente não tinha uma posição estética única e suas produções variavam de xilogravuras a objetos cinéticos. Segundo o crítico de
arte e poeta Ferreira Gullar, “para esses artistas, a linguagem geométrica não era um ponto de chegada, mas sim um campo aberto
à experiência e à indagação”.
O escultor Franz Weissmann começou a pesquisar materiais
industriais, como chapas e cilindros de metal. Seu trabalho explorava a constituição do espaço em seus dois aspectos complementares: o cheio e o vazio.
Apesar das divergências, os grupos Frente e Ruptura realizaram em 1956 a Exposição Nacional de Arte Concreta, que foi apresentada em São Paulo e no Rio
de Janeiro. Volpi participou da
Franz Weissmann, Torre, 1957.
mostra como artista convidado.
Na obra Torre o escultor repete um
Após o evento, o Grupo Frente
módulo, que consiste em duas faces de
rompeu com os artistas de São
um cubo, das quais foram subtraídas
Paulo e a polêmica que se secircunferências.
guiu desintegrou o movimento.

Reprodução/Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP.

Augusto de Campos utilizou a sonoridade e a disposição dos elementos para formar a palavra ‘lixo’ a
partir da repetição da palavra ‘luxo’. A passagem de
uma leitura a outra se altera conforme a distância
entre o leitor e a página impressa.
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Em 1959, os artistas cariocas se colocaram contra o exagero
racionalista da arte concreta paulista. No Manifesto neoconcreto
publicado no Jornal do Brasil, os neoconcretistas defendiam a
liberdade de experimentação e a valorização das pesquisas individuais. A partir da década de 1960 esse grupo de artistas cariocas
teve importante papel ao propor obras com as quais o espectador
é convidado a interagir.

Reprodução/Acervo do arista, Rio de Janeiro, RJ.

Os jovens artistas e arquitetos da geração de 1950 queriam projetar objetos que pudessem ser produzidos industrialmente. Consideravam necessário inventar um mobiliário moderno brasileiro
que acompanhasse as linhas simples e despojadas da arquitetura
moderna. A tarefa mobilizou Lina Bo Bardi, Geraldo de Barros e
Sergio Rodrigues (1927-). Em São Paulo, a experiência de desenvolver um projeto social voltado para a produção foi feita na fábrica de móveis Unilabor, em 1954.
O carioca Sergio Rodrigues associou o móvel robusto da tradição ibérica à simplicidade das soluções indígenas, dentro de uma
linguagem moderna. Em 1955, o arquiteto inaugurou a Oca, um
misto de loja, galeria e estúdio que se tornou ponto de encontro
de intelectuais cariocas. Sua criação mais conhecida, a poltrona
Mole, inova a partir da tradição. A estrutura de jacarandá torneado
sustenta uma trama de tiras de couro sobre as quais repousa um
almofadão composto de quatro partes articuladas. O estofamento
parece maior do que a estrutura de madeira, dando a sensação
visual de conforto e aconchego.
O pernambucano Aloísio Magalhães (1927-1982) foi pioneiro do
design gráfico brasileiro. Entre suas inúmeras marcas e logotipos,
estão os da Petrobras, da paulista Comgás e da Bienal Internacional de São Paulo, todas elas ainda em uso. O poder de síntese visual de Magalhães e sua capacidade de articulação junto a órgãos
de governo e empresários fizeram de
seu escritório carioca, o PVDI, o mais
atuante na florescente indústria brasileira.

Geraldo de Barros/Unilabor/Arquivo da editora

Design brasileiro

Geraldo de Barros. Poltrona padrão UL
projetada para a Unilabor. Década de 1950.

Os móveis produzidos pela Unilabor
seguiam formas simples. Feitos geralmente de madeira, ferro e revestimentos, tinham estruturas modulares que
permitiam a criação de vários modelos, recombinando as mesmas peças.

Reprodução/Acervo do artista

Aloísio Magalhães, Cédulas
do cruzeiro novo, 1966.

Sergio Rodrigues, Poltrona Mole, madeira de lei maciça e couro,
75 cm x 110 cm x 100 cm, 1957. Coleção Sergio Rodrigues, Rio de Janeiro.

Este projeto conquistou o primeiro prêmio num concurso internacional de mobiliário na Itália, em 1961.
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Brasília, a cidade nova
Reprodução/Arquivo da editora

Quando Juscelino Kubitschek decidiu pôr em
prática o projeto (já presente na Constituição de
1891) de uma capital que trouxesse desenvolvimento ao centro do país, convocou mais uma vez

Oscar Niemeyer para projetar os prédios públicos,
repetindo a parceria da Pampulha (Capítulo 21).
O objetivo desse ousado empreendimento urbano era reunir a ideia de renovação política à
de renovação arquitetônica, agregando significados estéticos à administração de JK e criando uma
cidade que simbolizasse país que
se modernizava.
O palácio presidencial já estava em construção quando foi
aberto o concurso para o plano
urbanístico da nova cidade. O
projeto vencedor foi o do arquiteto Lúcio Costa (Capítulo 20).

Lúcio Costa, Plano-piloto para Brasília, 1956-1957.

Fotos: Marcel Gautherot/Acervo Instituto Moreira Salles

O projeto para a organização territorial
da nova cidade era estruturado a partir de
uma cruz e inspirado na forma simbólica de
um avião; dois grandes eixos se cruzam, o
monumental (retilíneo), onde estão os edifícios do governo, e o residencial (curvo),
onde ficam as superquadras residenciais.

Oscar Niemeyer. O Congresso Nacional em construção, fotografado por Marcel Gautherot em 1958.

Marcel Gautherot (1910-1996) registrou a construção de Brasília em mais de três mil imagens, divulgadas em revistas de todo o mundo. A primeira foto mostra o processo artesanal da moldagem do edifício de concreto, com operários instalando a armação de ferro do Senado Federal,
uma das cúpulas do Congresso Nacional.
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a cidade, destacam-se o Palácio da Alvorada, o
Congresso Nacional, a Catedral e o Palácio do
Itamaraty.
Inaugurada em 1960, Brasília foi construída em
três anos, requerendo transporte aéreo de todos os
materiais à então inacessível região. O esforço resultou em grande dívida para os cofres públicos. A
cidade, no entanto, era vista como um marco para
um futuro mais promissor e atraiu as atenções do
mundo todo.
Marcel Gautherot/Acervo Instituto Moreira Salles

O projeto urbanístico se harmonizava com as
propostas arquitetônicas. Contrariando a noção
de que a arquitetura moderna não devia ser monumental, Niemeyer deu destaque aos prédios
estatais. Evitando a monotonia das soluções
ortogonais postuladas pelo modernismo internacional, tirou partido da técnica do concreto
armado para criar elementos novos em cada edifício, o que resultou em um conjunto surpreendente. Dentre os diversos projetos que fez para

Oscar Niemeyer. O Palácio da Alvorada,
fotografado por Marcel Gautherot em 1963.

As colunas do palácio da Alvorada são
arcos invertidos, uma das soluções
criativas de Niemeyer que se tornaram símbolo da cidade e foram nos
anos seguintes apropriadas pela arquitetura popular.

Peter Scheier/Acervo Instituto Moreira Salles

O urbanista Lúcio Costa propunha que, à medida que a população da cidade crescesse, as
superquadras fossem se adensando. A população máxima inicialmente prevista era de 500 mil

habitantes. Acreditava-se que apenas um terço
dos operários que trabalharam nas obras permaneceria na cidade. No entanto, todos ficaram e
muitos ainda trouxeram familiares, que tiveram
de instalar-se em alojamentos provisórios na
periferia.
Com o passar do tempo, Brasília nos mostrou que as propostas teóricas do Modernismo não atingiram seu objetivo. A cidade de
hoje não é palco do encontro social inicialmente almejado. Seu espaço segmentado
possibilita trocas apenas entre os iguais: as
elites nos clubes à beira do lago Paranoá e os
mais pobres na rodoviária, ponto de encontro dos dois eixos monumentais.
O Núcleo Bandeirante, fotografado por Peter Scheier em 1958.

Os operários e seus familiares foram instalados inicialmente em núcleos habitacionais, como o Bandeirante, que
deram origem às cidades-satélite. A segregação foi uma
contradição que logo se impôs à nova capital, projetada
para ser um exemplo de cidade democrática.
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Bossa nova: música para renovar
Os acordes da bossa nova são em geral formados por quatro notas (tétrades) em vez das
tríades (acordes de três notas) comuns no samba e no rock. Obtêm-se assim harmonias mais
dissonantes e criadoras de tensão. O compositor procura integrar melodia, harmonia e ritmo: cada nota, acorde ou pausa é pensado de
maneira detalhada. O estilo de cantar baixinho
faz com que a voz se “misture” ao som dos instrumentos musicais, rompendo com a tradição
de destacar a voz do cantor do conjunto dos
instrumentos.
A canção “Samba de uma nota só”, de Tom
Jobim e Newton Mendonça, tem por tema o
próprio processo de composição. A melodia
obedece ao que diz a letra. Neste trecho, por
exemplo, apenas uma nota é utilizada: Eis aqui
este sambinha/Feito numa nota só/Outras notas vão entrar/Mas a base é uma só.
A dicção do cantor enfatiza o som das palavras, muitas vezes recitadas sílaba por sílaba. É
a palavra entendida não apenas como veículo de
ideias, mas como veículo de som, de acordo com
a “arrumação” estabelecida pelo compositor.
Reprodução/Odeon/Arquivo da Editora

Nos anos cinquenta, a televisão despontava
como veículo de comunicação revolucionário,
capaz de ditar modas e tendências. O modelo
econômico e cultural estadunidense tomava o
mundo de assalto: jazz, rock-and-roll e os filmes de Hollywood estavam por toda parte.
No Brasil, a circulação de música aumentou,
impulsionada pela TV, que apresentava muitos
programas musicais – fruto da influência do rádio. Nesse contexto, surgiu a bossa nova. O novo
estilo musical teve como cenário a zona sul carioca; foi concebido à beira-mar, em “um cantinho e um violão”. Entre seus principais expoentes estavam João Gilberto (1931-), Tom Jobim
(1927-1994) e Vinicius de Moraes (1913-1980).
Lirismo e poesia expressavam amores desfeitos, solidão, saudade. Se o mundo externo
parecia um tanto confuso, o olhar haveria de estar voltado para dentro, para o íntimo: dramas
que alguém sofre sozinho e coloca em forma de
música para que outros se identifiquem.
Antes de se fixar como um estilo musical, a
bossa nova era uma forma mais intimista e rebuscada de tocar o samba: uma leitura particular
de músicos influenciados pela essência da música brasileira – Villa-Lobos, Pixinguinha, Noel
Rosa, Dorival Caymmi –, mas também pela música erudita e pelo jazz. O violão, o piano, o baixo,
a flauta transversa e a bateria (tocada com “vassourinhas” em vez de baquetas, tal qual no jazz)
foram instrumentos muito utilizados.
Massimo Dallamano/Manchete/Instituto Tom Jobim, Rio de Janeiro.

“Chega de saudade”, canção composta por Tom
e Vinicius, foi gravada no disco Canção do amor
demais, de Elizeth Cardoso, em 1958, e é considerada o marco fundador do estilo. No mesmo
ano, a versão gravada pelo próprio João Gilberto traria também sua forma de cantar baixinho.

João Gilberto e Tom Jobim em cena do filme Copacabana Palace (1962),
dirigido pelo italiano Stefano Vanzina (1915-1988).
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O principal letrista do movimento foi o poeta
Vinicius de Moraes, que fez uma ponte entre literatura e música no Brasil, aproximando o erudito
do popular, a poesia infantil da adulta, expressando nas canções todo o viés sentimental do brasileiro – com intimidade e calor, como em “Garota
de Ipanema”, símbolo da bossa nova feita em par-

ceria com Tom Jobim e uma das músicas brasileiras mais conhecidas e gravadas no exterior.
O repertório da bossa nova não teve renovação significativa desde as décadas 1950 e 1960,
período de auge do movimento, quando foram
gravadas “O barquinho”, “Corcovado”, “Wave” e
“Desafinado”, entre outras obras-primas.

O Teatro Brasileiro de Comédia
Nos anos cinquenta despontaram vários gru- da casa. O jovem encenador preocupou-se em
pos dispostos a modernizar o teatro brasileiro: ensinar técnicas aos atores, trabalhando a poso Grupo Universitário de Teatro (GUT) e o Gru- tura corporal, a projeção da voz, a construção
po de Teatro Experimental (GTE) em São Pau- dos personagens, a presença em cena. Nesta
lo, o Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP) fase, o TBC encenou peças estrangeiras com
e o Teatro do Estudante do Brasil (TEB) no Rio textos variados, de autores como o irlandês Osde Janeiro. Mas, para atingir o parâmetro dos car Wilde (1854-1900), o norte-americano Arthur
palcos europeus, a arte teatral precisava de es- Miller (1915-2005) e Sófocles (século V a.C.),
cala industrial: espaço, figurinos e cenários ade- grande dramaturgo grego da Antiguidade.
quados, elenco numeroso de primeira qualidade
O ritmo do TBC era industrial. Profissionalie equipamentos técnicos apropriados.
zar significava depender do dinheiro dos ingresO centro cultural deslocara-se para São sos, e as estreias se seguiam rapidamente. Em
Paulo. Ali, a indústria ganhava força e com ela pouco tempo, o TBC alcançou grande sucesso,
estabelecia-se uma burguesia que, para se afir- e os atores ganharam status de astros. Porém, a
mar, criou espaços de cultivo da arte e do saber. partir de 1956, seguiu-se uma crise: os custos do
Além dos museus e dos estúdios da Vera Cruz, empreendimento estavam cada vez mais altos,
foi fundado em 1948 o Teatro Brasileiro de Co- Zampari teve de arcar com a falência da Vera
média (TBC).
Cruz, e o público parecia desejar ver no palco
O industrial Franco Zampari acreditou que o algo genuinamente nacional.
teatro poderia ser um empreendimento rentáNo início da década de 1960, o TBC experivel. Para isso, adaptou um edífico em um teatro mentou uma fase nacionalista. Mas já era tarde.
para 365 espectadores, aparelhado com luz e O acúmulo de dívidas condenou a heroica emsom e dotado de palco italiano, sala de ensaios, preitada. Em 1964 o TBC fechou suas portas.
ateliê de costura, marcenaria e camarins. ConArquivo FSP/Folhapress
vidou quatro companhias amadoras para temporadas no TBC e, revezando-as, conseguiu um
dinamismo surpreendente.
O público garantiu o sucesCacilda Becker em Pega fogo, 1950.
so da primeira investida. No
Pelo TBC passaram artistas que fizeram
entanto, Zampari percebeu
história: atrizes como Cacilda Becker,
a necessidade de abandonar
Maria Della Costa, Tônia Carrero e Fero amadorismo. Contratou os
nanda Montenegro; atores como Paulo
melhores atores das compaAutran, Sérgio Cardoso, Sérgio Britto,
Raul Cortez e Fernando Torres; encenhias existentes e convidou
nadores como Adolfo Celi, Ziembinski,
um encenador estrangeiro,
Gianni Ratto, Ruggero Jacobbi, Antunes
o italiano Adolfo Celi (1922Filho e Flávio Rangel.
-1986), para direção artística
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Pesquisa design no mundo
na década de 1950, o design de objetos se firmou como atividade útil à sociedade. na europa, nos estados unidos e também no Brasil fundaram-se escolas voltadas para a formação do designer. o rigor construtivo e a simplificação das formas dominavam a estética da época. Muitas reviravoltas ocorreram no mundo do design nos últimos 60 anos. Vamos pesquisar um pouco dessa história?

GLOBAL
Visite, no site do Design Museum da Inglaterra, uma página da exposição “This is design” (Isto é design), e assista a
um vídeo que mostra os objetos mais importantes da coleção do museu:
<http://designmuseum.org/exhibitions/2011/this-is-design>.
Assista ao vídeo Powers of ten – um exemplo pioneiro de design da informação realizado em 1968, pelo casal Eames:
<http://powersof10.com/film>.
Para conhecer os itens de arquitetura e design mais importantes da década de 1950, presentes na coleção do Museu
de Arte Moderna (MoMa) de Nova York: <www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A1|A%
3AYM%3AB%3A1950-1959|G%3AHI%3AE%3A1&page_number=11&template_id=6&sort_order=1>
Para conhecer o designer inglês Stuart Haygarth (1966-), que reutiliza objetos usados em seus projetos, visite o site:
<http://stuarthaygarth.com>.
(Acessos em: maio 2013.)

BRASIL
Navegue no site do Museu da Casa Brasileira em São Paulo e explore a coleção do museu, as exposições e o Prêmio
design: <www.mcb.org.br>.
Acesse o site do designer carioca Sergio Rodrigues e conheça seu trabalho: <www.sergiorodrigues.com.br>.
Conheça o trabalho dos designers Fernando e Humberto Campana no site: <http://campanas.com.br>.
Assista a uma matéria do programa Metrópolis sobre uma exposição da obra de Geraldo de Barros no SESC-SP:
Em um site de busca, digite: Metrópolis Geraldo de Barros.
Veja neste link um slide show da exposição Design da periferia, com curadoria de Adelia Borges, em São Paulo, em 2013:
<www.flickr.com/photos/spcultura/sets/72157632523998982/show>.
(Acessos em: maio 2013.)

LOCAL
Você conhece no seu bairro ou na sua cidade alguém que tenha inventado um objeto reciclando material usado?
Traga esse objeto ou então o represente; conte como ele é para seus colegas.

PARA ENCERRAR
na década de 1950, o design começou a assumir a importância socioeconômica que tem atualmente. entretanto, foi usado
como argumento para aumentar o consumo e aquecer a economia, o que levou o planeta à grave situação que vivemos hoje
em termos de recursos energéticos e acúmulo de lixo.
Conversem sobre seu cotidiano: Vocês costumam comprar produtos desnecessários ou têm trocado seus bens de consumo sem
necessidade? Analisem se estão fazendo isso influenciados pela propaganda, pela pressão social ou pela sedução do design.

Design é cultura ou apenas mais uma forma
de estimular o consumo?
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Ação design e descarte
o grande desafio do designer atual é projetar objetos pensando no ciclo completo do material. É fundamental criar objetos a
partir de materiais reciclados e estar atento ao descarte. o designer precisa se perguntar: o que será feito desse objeto quando
ele não tiver mais serventia?
Muitas soluções inteligentes podem partir de pessoas que por necessidade são obrigadas a reutilizar aquilo que já foi descartado por alguém. o desafio dessa ação é pensar, procurar e descobrir formas de reutilizar objetos descartados.

MAteRIAL
Fio de náilon, arame fino, tesoura, prego fino e martelo, massa de colar, tesoura e fita adesiva colorida.

PARA AqueCeR
Reúna muita sucata. Procure objetos descartados interessantes. Colecione um mesmo tipo de objeto. Peça aos vizinhos,
familiares e conhecidos óculos quebrados, canetas que não escrevem, CDs, discos, botões, garrafas, embalagens, tampas,
caixas.
Junte os objetos do mesmo material, da mesma cor ou do mesmo tamanho. Limpe cada um deles. Olhe para sua coleção e
questione: Como articular esses objetos? Como conectá-los? É preciso furar cada um deles? Recortar ou retirar algum pedaço?
Pense no cheio e no vazio. Passar um arame, um fio de náilon, uni-los com fita adesiva colorida?

PARA vALeR
Olhe para suas coleções. O que pode ser feito com a reunião desses objetos? Pense em cada um deles como um módulo que
pode formar algo maior. Uma luminária? Uma cortina? Uma divisória? Uma embalagem? Um tapete? Um chapéu?
Discuta suas ideias em grupo antes de começar o trabalho. Os colegas podem contribuir com ideias e soluções que você não pensou.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Pesquisa bossa nova e jazz
na bossa nova e no jazz há espaço de sobra para o improviso do intérprete. Harmonias sofisticadas e letras românticas são características comuns aos dois estilos musicais, nascidos em países que foram colônias europeias na América: Brasil e estados unidos.
Vamos ouvir e ver músicos e instrumentistas estadunidenses e brasileiros para conhecer melhor esses gêneros musicais.

GLOBAL
Você já ouviu jazz? Veja e ouça algumas composições através de um site buscador de vídeos.
Ouça Chet Baker (1929-1988) tocar “Time after time”, em gravação de 1964.
Ouça Dave Brubeck (1920-2012) interpretando “Take Five” em 1966.
Ouça “Dream a little dream of me” nas vozes de Louis Armstrong (1901-1971) e Ella Fitzgerald (1917-1996).
Ouça Charlie Parker (1920-1955) interpretando “All the things you are”.
Ouça Herbie Hancock (1940-) interpretando “Cantaloupe Island”.
Bird (Estados Unidos, 1988). Direção: Clint Eastwood. O filme apresenta a breve e conturbada carreira do saxofonista
Charlie Parker, conhecido por seu virtuosismo e criatividade.

BRASIL
Acesse o site de Vinicius de Moraes e conheça suas poesias e canções. Procure a letra de “Chega de Saudade”.
<www.viniciusdemoraes.com.br>.
Acesse o site do Instituto Antônio Carlos Jobim e visite o acervo digital. <www.jobim.org>.
Ouça Elizeth Cardoso cantando “Apelo”, de Vinicius de Moraes e Baden Powell, no acervo do Instituto Moreira Sales:
<http://ims.uol.com.br/hs/divinaelizeth/divinaelizeth.html>.
Pesquise sobre músicos da bossa nova no Dicionário Cravo Albin da música popular brasileira:
<www.dicionariompb.com.br>.
(Acessos em: maio 2013.)

Ouça Elis Regina cantando “Retrato em branco e preto”, de Tom Jobim e Chico Buarque, através de um site buscador
de vídeos.
Vinicius (Brasil, 2005). Direção: Miguel Faria Jr. Poeta e diplomata, Vinicius de Moraes foi também um grande nome da
música brasileira. Este documentário relembra sua vida, através de entrevistas e números musicais.

LOCAL
Algum dos alunos toca violão ou teclado? Quem tocar um instrumento pode interpretar para os colegas uma música da
bossa nova.

PARA ENCERRAR
pesquisem em casa e entre conhecidos um disco de vinil de elizeth Cardoso ou da bossa nova.
passem o disco de mão em mão para que todos o observem de perto. Atentem para a capa. se possível, ouçam juntos uma
música desse disco.

Que imagens ocorrem a você ao
ouvir a música da década de 1950?
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Ação composição em parceria
A bossa nova também é conhecida por suas parcerias. Vinicius de Moraes e tom Jobim é uma das mais famosas. enquanto um
escrevia a letra, o outro a musicava. Vamos experimentar compor uma música em parceria?

PARA AqueCeR
Reúnam-se em grupos.
O professor vai reproduzir em classe a música “Wave”, composta por Tom Jobim em 1967, disponível em um buscador de vídeos.

PARA vALeR
Inventem para essa canção uma outra letra, que caiba na melodia e no tempo da música.
Depois de inventar a nova letra, mudem o ritmo e a melodia da música de bossa nova para rap.
Procurem uma base de rap na internet e ensaiem a letra que vocês inventaram cantando-a em cima dessa base.
Escolham um componente do grupo para cantar o rap para a turma.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Gianni Dagli Orti/The Art Archive/AFP

capítulo 23

Pop é transformar
informação cotidiana
em arte.

Claes Oldenburg. Rosbife, 1961.

Hélio Oiticica. Foto de 1978.

(1955-1968)

Lygia Clark. Foto de 1968.

Luta pelos direitos civis
dos negros nos EUA
(1968-1975)

Arquivo FSP/Folhapress

Reprodução/Associação Cultural “O Mundo de Lygia Clark”

Arquivo FSP/Folhapress

A arte sensorial de Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape:
uma proposição estética brasileira.

Lygia Pape. Foto de 1968.

(1959) Revolução Cubana
Guerra do Vietnã

(1963) Assassinato de Kennedy
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Arquivo OESP/Agência Estado

Os Mutantes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jorge Ben Jor (à época apenas Jorge Ben) e Gal Costa (canto direito, sentada)
no programa Divino Maravilhoso, transmitido ao vivo pela TV Tupi de São Paulo. Foto de 28/10/1968.

A música discutia o país na televisão.

Henry Diltz/Corbis/Latinstock

Cenário histórico
A Guerra Fria continuava mais acirrada. A Revolução Cubana, no final da década de 1950, que transformou a ilha em país comunista, e a viagem do astronauta
russo Iuri Gagarin ao redor da Terra, em 1961, pareciam afirmar a supremacia do
comunismo. Também em 1961 começava a construção de um muro ao redor de
Berlim ocidental, para conter o fluxo dos que fugiam da Alemanha comunista.
Nos Estados Unidos o governo enfrentava internamente protestos de luta
pelos direitos civis dos negros. O país levou quase meio milhão de jovens para a
guerra do Vietnã, que se tornou alvo de mais protestos. O clima contestador estava presente entre os jovens do mundo todo.
Em 1966, Mao Tsé-Tung promoveu sua própria Revolução Cultural na China,
colocando os jovens como guardiões da ideologia e fechando as fronteiras do país.
Em maio de 1968, os universitários franceses saíram às ruas, insurgindo-se contra o governo do presidente Charles de Gaulle.

Jimi Hendrix
no festival de
Woodstock,
1969.

(1963)

Primeiro álbum dos Beatles

O mundo é psicodélico e os jovens
querem paz e amor.
(1964) Golpe militar no Brasil

(1968)

O Brasil
sob o AI-5

(1966) Revolução Cultural
maoísta na China
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Nos anos 1960 estava em curso uma revolução de comportamento que atingiria todos os aspectos da vida cotidiana. Em uma
única década, as roupas, as músicas, a
comunicação e os valores morais seriam
transformados radicalmente. O rock tem
sido apontado como uma das causas
dessa revolução. Durante a década de
1950, o ritmo evoluiu da música country
americana e do rhythm and blues, uma
variação dançante do jazz, e foi chamado inicialmente de rock-and-roll. As músicas do grupo inglês The Beatles enlouqueciam muitos jovens do mundo todo.

Richard Avedon/Fundação Avedon, Nova York, EUA.

Rock, black and love

Richard Avedon. John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr. Litografias, 1967. Fotógrafo: Richard
Avedon. Fundação Avedon, Nova York.

Reprodução/CBS/Arquivo da editora

O primeiro álbum da banda The Beatles foi lançado
em 1963, e em pouco mais de seis anos eles haviam
vendido mais discos que quaisquer outros músicos
na história. A banda tornou-se um marco da cultura
de massa. O fotógrafo Richard Avedon (1923-2004)
alterou as cores desses retratos dos quatro músicos
de forma que eles parecessem imersos no mundo
alucinado do som.

Nos Estados Unidos, um jovem músico chamou a atenção da indústria fonográfica tocando
violão e gaita e cantando longos discursos de maneira espontânea: Bob Dylan (1941-). Dylan parecia traduzir o descontentamento e o desejo de
independência de parte dos jovens da crescente
classe média. Em 1964, outro grupo inglês – The
Rolling Stones – lançou seu primeiro álbum.

Bob Dylan na capa do disco The times they are a-changin’, de 1964.

A música de Bob Dylan era uma espécie de provocação. Em seu
quarto álbum, lançado em 1964, ele aparece ao lado do título
“Os tempos estão mudando”. No ano seguinte, aos 23 anos,
Dylan lançaria seu sexto álbum, cuja primeira faixa, “Like a
rolling stone”, se tornaria um sucesso arrebatador.
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endo sobre a cultura de massa
O cientista da comunicação Marshall McLuhan (1911-1980) descreveu as mudanças sociais da década de 1960 em
seu livro Os meios são as massa-gens (palavra formada da fusão de ‘mensagens’ e ‘massa’), publicado em 1967, em
parceria com o designer Quentin Fiore (1920-).

Sua família

[...]
Todos os meios são prolongamentos de alguma faculdade humana – psíquica ou física.
A roda é um prolongamento do pé.

O livro é um prolongamento do olho.
A roupa é um prolongamento da pele.
Os circuitos elétricos, um prolongamento do sistema nervoso
central.
Os meios, ao alterar o meio ambiente, fazem germinar em nós
percepções sensoriais de agudeza única. O prolongamento de
qualquer de nossos sentidos altera nossa maneira de pensar e
agir – o modo de perceber o mundo.
Quando essas relações se alteram, os homens mudam.
McLUHAN, Marshall e FIORE, Quentin. Os meios são as massa-gens.
Rio de Janeiro: Record, 1969.

Alguns valores já vinham sendo questionados na sociedade estadunidense. Era difícil entender como um governo podia pregar igualdade política no planeta, se não existiam liberdades civis para os negros em estados
do sul, como o Alabama. Os protestos de jovens negros e brancos se alastraram por diversas cidades do país, pressionando pelo fim da segregação
racial. Com o movimento pelos direitos civis, a confiança tomou conta dos negros, que passaram a
dizer em alta voz: “Black is beautiful”. O cantor
James Brown (1933-2006), um dos criadores
do ritmo sincopado do funk em um disco de
1968, disse: “Fale isto bem alto: sou negro e
tenho orgulho disso”.
Enquanto os Estados Unidos se envolviam
cada vez mais na Guerra do Vietnã, os jovens
diziam não ao recrutamento. A ideologia Paz e
Amor divulgada pelos hippies impulsionou o que
ficou conhecido como contracultura: a valorização de atos e produtos culturais que estivessem fora do domínio do sistema vigente.

Reprodução/Arquivo da editora

O círculo familiar se ampliou. O fundo mundial de informações
gerado pelos meios elétricos – cinema, satélites, voos – supera de muito qualquer possível influência que mamãe ou papai possam exercer. O caráter já não é moldado somente por
dois enérgicos especialistas tateantes. Agora todo mundo é
um sábio.

Cartaz (1968) do musical Hair,
inspirado na figura da atriz
Marsha Hunt.

Patrick Lichfield. Foto para a revista americana
Vogue, 1969.

O orgulho negro influenciou toda a estética da década. Um fotógrafo de moda
inglês captou este espírito na imagem
da atriz e modelo Marsha Hunt com cabelos em estilo afro, publicada em uma
revista de grande tiragem.
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Reprodução/APEX Novelty Company/Arquivo da editora

Robert Crumb. Zap comix. 1968.

Robert Crumb (1943-) foi um dos fundadores da contracultura quando
em 1968 passou a vender nas ruas de São Francisco, na Califórnia, a
revista Zap comix, que ele mesmo desenhava. Inspirado nas histórias
em quadrinhos da década de 1920 e abordando temas sexuais e escatológicos, Crumb criou uma série de personagens que se tornaram
muito populares, como Mr. Natural.
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Gerald Holtom. Símbolo da paz. 1958.

A pintura abstrata acabou por tornar-se um símbolo da arte da
elite e, embora os críticos ainda afirmassem que a abstração era o
caminho do futuro, jovens artistas na Inglaterra e nos Estados Unidos iniciaram novas
experiências com a figuração. Nos dois lados
do Atlântico emergiu uma arte ligada à cultura
popular e aos elementos da propaganda e do
consumo, que foi chamada de Arte Pop.
Na Inglaterra, Richard Hamilton (1922-2011) sintetizou os valores da nova estética em uma imagem concebida para a exposição Este é o amanhã, montada em Londres em 1956.

Autivs 2013/The Bridgeman Art Library/Kunsthalle, Tubingen, Alemanha.

Arte Pop

A marca criada pelo designer inglês Gerald Holtom
(1914-1985) para uma entidade de desarmamento
nuclear foi difundida pelo movimento hippie e se
tornou um símbolo universal da paz.

Richard Hamilton. O que exatamente torna os lares de hoje tão
diferentes, tão atraentes? Colagem, 1956. 26 cm x 25 cm. Kunsthalle,
Tübingen, Alemanha.

Esta colagem de Hamilton estabeleceu alguns temas que
se tornaram dominantes na década seguinte. Agregando
anúncios recortados de revistas populares, o artista sugeria que talvez já não existisse mais distinção entre arte
popular e arte erudita.
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Reprodução/Museu de Arte Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

Robert Rauschenberg. Primeiro salto de
aterrissagem. Combinação, 1961, Museu
de Arte Moderna, Nova York. 226,3 cm x
182,8 cm x 22,5 cm, tecido, metal, couro,
cabo elétrico e pintura a óleo sobre placa,
com pneu de automóvel e prancha de
madeira.

Peter Horree/Alamy/Other Images

A colagem não era novidade, pois já fora
usada pelos cubistas (Capítulo 18) e largamente explorada por dadaístas e surrealistas (Capítulo 19), com o intuito de disparar associações
inconscientes. O que havia de novo na imagem
de Hamilton era a quantidade de elementos organizados para celebrar o mundo da fantasia consumista – muito atraente naqueles anos.
Nos Estados Unidos, Robert Rauschenberg
(1925-2008) agregou elementos diversos à pintura, ao produzir, em 1955, sua primeira “combinação”. O termo, cunhado pelo artista, era uma
tradução para a palavra assemblage, usada pelo
francês Jean Dubuffet (Capítulo 21) para se referir a trabalhos em que se agregavam objetos à
pintura. Ao abrigar no espaço da obra elementos retirados da realidade, os artistas estavam
transitando entre os limites da pintura e da escultura.
Nos Estados Unidos, onde o direito de escolha do consumidor era propagado como um indicador de liberdade, os temas de interesse da Arte Pop giravam em
torno da abundância, da fama e da mídia.
O artista norte-americano Andy Warhol (1928-1987), no início da
década de 1960, depois de pintar uma série com 32 tipos de lata de
sopa, se deu conta de que poderia usar a técnica serigráfica para repetir sobre tela a imagem dos objetos sem ter de pintá-los um a um.
Warhol aplicou a técnica a imagens de objetos de consumo, fotografias extraídas de jornais,
retratos e ídolos da cultura de massa. Em seu estúdio, chamado de “fábrica”,
assistentes se ocupavam
das impressões, de acordo
com diretrizes do artista.
A ideia de repetição e
reprodutibilidade estava
na base da sociedade de
consumo que se estabeleceu nos Estados Unidos
no pós-guerra. Ao reproduzir muitas vezes a mesma imagem lado a lado,
Warhol apontava para a
padronização decorrente
dos processos industriais
que pareciam moldar essa
sociedade.

Nesta obra Rauschenberg nos coloca
diante de um objeto que está no limiar entre o bidimensinal e o tridimensional. O pneu se apoia no chão,
parecendo ter saído da tela para nos
encontrar no mundo real.

Andy Warhol, Duplo Elvis, serigrafia, 1963.
210,8 cm x 134,6 cm, Museu de Arte Moderna,
Nova York.

Warhol, que tinha origem operária, desde
muito jovem se interessara por revistas
sobre Hollywood e seus ídolos. Ele produziu diversos trabalhos usando fotografias de artistas famosos e até de si
mesmo, quando sua imagem também se
converteu num ícone pop.
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Ao observar trabalhos produzidos nesta época, muitas vezes não é possível afirmar se os artistas estavam celebrando a cultura comercial,
criticando a sociedade que a produzia ou chamando a atenção para a Guerra Fria. O interesse

estava em transformar informação cotidiana em
arte. Outro exemplo disso é a obra do novaiorquino Roy Lichteinstein (1923-1997). Seus trabalhos consistem em imagens colhidas de histórias
em quadrinhos e ampliadas.

Roy Lichtenstein, Whaam! 1963, Galeria Tate,
Londres. Acrílico e óleo sobre tela, 172,7 cm x
406,4 cm.

Esta pintura se baseia numa imagem publicada pela revista DC Comics em 1962.
Lichtenstein escolhia um quadrinho e
transferia a imagem, com personagens,
textos e onomatopeias, para o contexto
da pintura.

Reprodução/Museu de Arte Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

Autvis 2013/©Estate of Roy Lichtenstein/Galeria Tate, Londres, Inglaterra.

Claes Oldenburg, Bolo de chão, 1962, Museu de Arte Moderna,
Nova York. Polímero sintético e tinta látex sobre tela preenchida
com espuma de borracha e caixas de papelão, 148,2 cm x
290,2 cm x 148,2 cm.

Reprodução/Rotch Visual Collections/Museu de Arte Moderna, Estocolmo, Suécia

Nesse período, o artista que revolucionou a ideia
de escultura foi o norte-americano de origem sueca Claes
Oldenburg (1929-). Ele construiu objetos cotidianos, como
ventiladores ou fatias de bolo, maleáveis e de dimensões
monumentais, como esta fatia de bolo de 1,50 m de altura.

Niki de Saint Phalle, Hon – uma catedral. 1966.
Moderna Museet, Estocolmo, Suécia. Peça
demolida depois da exposição.

A monumentalidade foi também utilizada pela francesa Niki de Saint Phalle
(1930-2002) ao produzir grandes corpos
femininos roliços e coloridos, os quais a
artista chamava de “Naná”. Em 1966, em
colaboração com o escultor suíço Jean
Tinguely (1925-1991) e outros artistas,
Niki construiu esta enorme Hon, palavra
sueca que significa “ela”. Trata-se de
uma figura feminina grávida que deveria
ser adentrada pela abertura vaginal, “o
portal da vida”.
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Happening

Robert Mc Elroy/Reprodução/Arquivo da Editora

O termo happening, que em inglês significa
‘acontecimento’, foi criado no fim dos anos 1950 pelo
artista norte-americano Allan Kaprow (1927-2006)
para designar uma forma de arte que se aproximava
da vida. Os happenings eram um tipo de espetáculo,
com encenações que buscavam desmecanizar pequenas ações cotidianas, como escovar os dentes,
por exemplo. As ações não tinham qualquer tipo

de enredo ou impacto dramático e tampouco havia
uma separação clara entre o público e o espetáculo.
O happening era uma espécie de arte total que
reunia diferentes modalidades: pintura, escultura, dança, teatro e música. Em muitos desses
eventos, os materiais e objetos eram orquestrados de forma a aproximar o espectador, fazendo-o
participar da cena.
Allan Kaprow, Palavras. Happening realizado em 1961.

O primeiro happening, ao que tudo
indica, aconteceu em 1952 e foi organizado pelo músico e compositor John
Cage (1912-1992). Havia uma pintura
de Robert Rauschenberg, e o coreógrafo Merce Cunningham (1919-2009)
dançava em meio ao público, enquanto Cage lia um texto que relacionava
música com zen-budismo, entremeando momentos de silêncio.
Artistas europeus como o francês
Yves Klein (1928-1962) também realizaram esse tipo de evento. Klein vinha
fazendo pinturas monocromáticas,
com um tom específico de azul que
chamou de IBK (International Blue
Klein), o qual considerava a mais espiritual das cores, capaz de evocar o
infinito.

Reprodução/Galeria Internacional de Arte Contemporânea, Paris, França.

Para esta ocasião, Kaprow revestiu as salas de
uma galeria com palavras escritas em papel,
criando o que ele chamava de “ambiente”. Espelhos refletiam as letras e mostravam aos visitantes suas próprias reações diante da profusão de
ideias e associações evocadas, transformando o
público em parte imprescindível da obra.

Yves Klein, Antropometrias do período azul. Happening em 1960.

Em 1960, Klein convidou figuras do mundo da arte francesa para assisti-lo enquanto pintava três mulheres de azul e pressionava seus corpos
sobre grandes folhas de papel. O evento foi acompanhado de uma sinfonia monótona: uma lenta progressão de uma única nota, seguida de 20
minutos de silêncio.
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O cinema na Europa
Na década de 1960, também o cinema se encontrava em um momento de experimentação e
transgressão. Na França, durante toda a década
de 1950, uma revista especializada, a Cahiers du
cinéma (Cadernos do cinema), publicou críticas
de cinéfilos apaixonados. Entre os colaboradores, dois jovens amigos se destacavam; Jean-Luc
Godard (1930-) e François Truffaut (1932-1984).

Em 1959, Truffaut apresentou no festival de Cannes seu primeiro filme, Os incompreendidos. Em linguagem simples e direta, a
obra, que venceu o festival, mostrava os conflitos de um menino com sua família. O personagem principal foi interpretado por Jean-Pierre
Léaud, com 14 anos na época.

Henri Decaë/Criterion/Everett Collection/Keystone

À esquerda, Jean-Pierre Léaud em 1959, com 14 anos, em Os incompreendidos,
de François Truffaut.

Em Os incompreendidos, uma sequência de desencontros leva um garoto a se distanciar da escola e da família. Léaud, que participou de
diversos filmes de Truffaut, era uma espécie de alter ego do cineasta.

Os incompreendidos e Acossado são obras fundadoras da Nouvelle Vague (Nova Onda), um cinema que propunha uma nova maneira de narrar, usava atores desconhecidos e era feito nas ruas,
com a câmera na mão. Essas produções mais baratas, que ignoravam as regras cinematográficas estabelecidas, frequentemente
focalizavam conflitos de jovens desajustados. Nos anos seguintes,
Truffaut dirigiu outros filmes menos radicais, e Godard realizou
filmes políticos, engajados na causa socialista.
Na Itália, Federico Fellini (1920-1993), considerado um dos
maiores cineastas de todos os tempos, criou um cinema pessoal,
no qual fantasia e poesia nos surpreendem a todo momento. Em
muitos filmes de Fellini, o ator italiano Marcello Mastroianni
(1924-1996) assume o papel do alter ego do diretor.

Raymond Cauchetier/Criterion/Everett Collection/Keystone

A expressão alter ego (‘outro eu’, em latim) é usada para
designar alguém que é um substituto quase perfeito
de uma pessoa, principalmente de seu interior – por
exemplo, um personagem que expressa a personalidade
do próprio autor de forma geralmente não declarada.

Otello Martelli/The Kobal Collection/AFP/Other Images

Marcello Mastroianni e Anita
Ekberg em A doce vida, dirigido
por Federico Fellini em 1960.

Neste filme, um jornalista, vivido por Mastroianni, faz cobertura da visita de uma atriz de
Hollywood à cidade de Roma. O
personagem vive uma crise interior, mas continua frequentando
festas e publicando fofocas.

Jean-Paul Belmondo em Acossado, filme de
1960 dirigido por Jean-Luc Godard.

Godard filmou um roteiro de Truffaut
para o filme Acossado. O personagem
vivido por Jean-Paul Belmondo, depois
de roubar um carro em Marselha, foge
para Paris.
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O pop tropical
Cenário histórico
Em 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente, mas
renunciou poucos meses mais tarde. Houve resistência
dos militares à posse do vice-presidente, João Goulart.
Quando finalmente assumiu, Goulart tentou implantar
um programa que incluía a reforma agrária e a ampliação
do poder estatal na economia. As mudanças se iniciaram
com rapidez. Um clima de radicalização, contra e a favor
das reformas, contaminou o cenário político, até que em
1964 um golpe militar derrubou o presidente.

Os militares assumiram o comando de forma progressivamente repressiva, culminando com a promulgação, em 1968, do Ato Institucional no 5 (AI-5), um decreto
que se sobrepunha à Constituição e oficializava o poder
ilimitado do regime. Artistas, intelectuais, trabalhadores,
estudantes e políticos foram perseguidos, presos, torturados e mortos. No país se instalou um clima de terror que
se prolongou até o final da década de 1970.

Nos anos conturbados da década de 1960,
Outra iniciativa que contribuiu para o clima de
um grupo de artistas pretendia situar a cultura agitação da década de 1960 foi a organização dos
brasileira no contexto de mudanças comporta- Centros Populares de Cultura (CPCs) durante o
mentais. Num ambiente criativo, inspirando-se governo de João Goulart. A sociedade estava momutuamente com seus trabalhos, os músicos bilizada politicamente, os CPCs se articulavam
baianos Caetano Veloso (1942-), Gilberto Gil com organizações comunitárias, nas ligas cam(1942-) e Tom Zé (1936-), o artista carioca Hé- ponesas e nos sindicatos. Os artistas envolvidos
lio Oiticica (Capítulo 22), o diretor de teatro nos CPCs queriam fazer uma arte didática, conJosé Celso Martinez Corrêa (1937-) e o cineas- vencidos do poder transformador da cultura.
ta Glauber Rocha (1939-1981),
entre outros, comandaram o
movimento que ficou conhecido como Tropicália, ou Tropicalismo.
Um dos antecedentes fundamentais da Tropicália foi
a efervescência cultural que
acontecia em Salvador, Bahia,
desde a década de 1950, devido
à atuação da arquiteta Lina Bo
Bardi (Capítulo 21) e de artistas estrangeiros, como o fotógrafo Pierre Verger (Capítulo
8). A implantação de instituições como o Centro de EstuLina Bo Bardi. Museu de Arte Popular da Bahia, Solar do Unhão, Salvador, BA. Foto de 2009.
dos Afro-Orientais e o Museu
de Arte Popular da Bahia tamPara sediar o Museu de Arte Popular da Bahia, Lina restaurou o Solar do Unhão, um
bém contribuiu para fomentar
conjunto arquitetônico do século XVII. O museu foi inaugurado no início da década
um pensamento inovador e
de 1960 com uma grande mostra que destacava a qualidade do artesanato e da
multicultural na cidade.
arte popular da região Nordeste.

Elias Mascarenhas/IPAC, Salvador, Bahia.

Por que não?

| CApÍtULO 23 | ARtE pOp | 325

Arte_vu_PNLD2015_U3C23_316a337.indd 325

6/17/13 11:32 AM

Arena, Oficina e CPCs
O teatro brasileiro na década de 1960 foi diretamente influenciado pelo turbulento período
que o país atravessava. Havia grande disposição
para o debate político, e o teatro – uma arte necessariamente coletiva – atendia aos anseios
dessa época.
Em 1953 foi criada a companhia Teatro de
Arena em São Paulo. Esse grupo buscava um
teatro que debatesse temas da realidade brasileira, “longe dos grandes centros, mas perto de
nós mesmos”, nas palavras do jovem diretor Augusto Boal (1931-2009).
O grupo encontrou uma maneira economicamente viável e artisticamente ousada de fa-

zer teatro, utilizando o recurso cênico da arena.
Nesse tipo de teatro, o público senta-se ao redor
do palco, e os atores precisam representar para
todos os lados. Isso permite aos espectadores
acompanhar todo o fenômeno teatral com maior
proximidade. O cenário tem poucos elementos, e
a interpretação deve ser minuciosa. No entanto,
o repertório inicial, inspirado no do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), não funcionou, e o empreendimento entrou em crise. Quase a título de
despedida, em 1958, o grupo resolveu montar um
texto inédito de um dos jovens atores da companhia: Gianfrancesco Guarnieri (1931-2006). A
peça chamava-se Eles não usam black-tie.

Reprodução/Arquivo da Editora

Naquele momento de tensão social, havia uma ambição radical de discutir e atuar diretamente na realidade, usando os meios
teatrais como instrumentos. Entretanto, para fazer um teatro revolucionário era preciso encontrar uma forma nova. As peças do
período imitavam a realidade dentro de um drama. Nessa forma
teatral, em que interessam os indivíduos e seus problemas, eram
retratadas as relações íntimas entre os personagens – algo como
as novelas de televisão.

Montagem de Eles não usam black-tie,
de Gianfrancesco Guarnieri, pelo grupo
Arena em 1958. Fotógrafo: Hejo. Acervo
Idart/Centro Cultural São Paulo.

Nesta peça de estrondoso sucesso, o
tema era nacional – uma greve de operários em uma favela carioca –, com
ritmo bem brasileiro – samba.
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Esse modelo não era eficiente, era necessário
ao teatro se reinventar. Para enfrentar esse desafio, somaram-se ao Teatro de Arena o Teatro
Oficina e os CPCs.
O grupo de teatro Oficina surgiu em 1958
como um grupo estudantil na faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A tática do
Oficina foi a montagem de textos estrangeiros
com potencial para discutir o Brasil. A discussão era pertinente, mas o público se constituía
majoritariamente de estudantes e intelectuais
da classe média – um alcance bem restrito para

uma arte que queria transformar a sociedade.
Oduvaldo Vianna Filho (1936-1974), membro do
Arena, percebeu essa limitação e buscou no Rio
de Janeiro novos companheiros. A necessidade
de falar às massas levou à fundação do primeiro
CPC, em 1961.
CPC-UNE/Reprodução/Arquivo da editora

O povo canta, disco de 1963, produzido pelo CPC.

Além do teatro, o CPC trabalhava com outras linguagens artísticas
– música, literatura, artes plásticas, cinema –, e logo a iniciativa se
espalhou pelo Brasil, com a ajuda da União Nacional dos Estudantes
(UNE) e do Partido Comunista Brasileiro (PCB). A arte era vista como
um meio para ativar a revolução socialista.
Derly Marques/Acervo Idart, Centro Cultural São Paulo.

Com o golpe militar, foi decretado o fim das organizações populares, dos movimentos sociais e da pluraridade
de partidos políticos. As manifestações culturais da classe
média sofreram repressão menor num primeiro momento, o que garantiu a continuidade do Arena e do Oficina.
Os princípios adotados por esses dois grupos se radicalizaram. O Arena adotou o teatro épico, criando o Sistema Curinga, em que os atores se revezavam nos papéis
durante o espetáculo. Também apostaram na música, um
elemento de forte apelo para o público brasileiro.
Arena conta Tiradentes, de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, em 1967, em São
Paulo. Fotógrafo: Derly Marques. Acervo Idart, Centro Cultural São Paulo.

O Arena usou como tema figuras da história nacional – Zumbi e Tiradentes –, relacionando momentos do passado com aquilo sobre o que não se podia falar: a
ditadura militar e o imperialismo estadunidense.

O Oficina, encabeçado por José Celso Martinês Corrêa, percebendo sempre a mesma plateia,
de estudantes e intelectuais de classe média que,
bem ou mal, mantinham seus pequenos privilégios, resolveu agredir literalmente os expectadores: atores sacudiam pessoas da plateia; usavam
vísceras e sangue de boi em cena; incluíam cenas de nudez. Não se tratava simplesmente de
discurso, mas de acontecimento. Esse tipo de
encenação, que ficou conhecido como Teatro de

Agressão, questionava de todos os lados a situação confortável de seu público.
Em 1968, porém, com o AI-5 e a censura, as
perspectivas se restringiram. Entre prisões e
exílios, o Arena e o Oficina deixaram legados
que persistem até hoje. Zé Celso ainda dirige
seu grupo, embora radicalmente reformulado.
E as pesquisas de Augusto Boal no Arena gestaram as técnicas do Teatro do Oprimido, hoje
praticado mundialmente.
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Irreverência visual
Reprodução/MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, São Paulo, SP

Em São Paulo, o grupo Rex, formado em
1966 por Geraldo de Barros (Capítulo 22) e
Nelson Leirner (1932-), entre outros, marcou,
apesar da breve existência, o cenário das artes
visuais com uma atitude irônica e polêmica.
Seus integrantes estavam pouco interessados
no debate político e mais preocupados com a
aproximação da arte à vida. Eles promoveram
os primeiros happenings no Brasil, fundaram
a Rex Gallery and Sons e publicaram o jornal
Rex Time. A manchete da primeira edição
já apresentava a irreverência do grupo, em
letras garrafais: “Aviso: É a guerra”.

Nelson Leirner. Adoração (Altar para Roberto Carlos). 1966,
Catraca de ferro, veludo, imagens religiosas, tela pintada e néon,
205 cm x 105 cm, Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Leirner sempre trabalhou de maneira contestadora, no
limite entre a escultura e o objeto. Sua obra desvenda os
valores e as contradições de nossa sociedade e cultura.
Neste trabalho ele ironiza o culto aos artistas e celebridades televisivas.

Reprodução/Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, RJ.

Em abril de 1967, uma exposição no MAM
do Rio de Janeiro, chamada Nova Objetividade
Brasileira, reuniu trabalhos bastante variados,

tendo como temas centrais a cultura urbana, a
crítica social, a experimentação e a denúncia
política. Dentre os participantes estavam os
cariocas Rubens Gerchman (1942-2008), Lygia
Pape (Capítulo 22) e Hélio Oiticica, a mineira
Lygia Clark (Capítulo 22) e o paulista Nelson
Leirner. O trabalho de Gerchman explorava a
questão do bom gosto e mau gosto. Em algumas
obras ele se apropriava da linguagem da cultura
popular e apontava questões políticas de modo
dissimulado.
Rubens Gerchman, A bela Lindonéia, a Gioconda dos subúrbios. 90 cm x 90
cm, tinta acrílica, vidro bisotê e colagem sobre madeira, 1966. Coleção
Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro.

Aqui, Gerchman associa uma manchete de jornal a um rosto feminino pintado sobre um espelho. O rosto marcado sugere que a
mulher foi agredida. Tanto a imagem quanto o título nos levam
a pensar na hipótese de um acerto de contas amoroso. Por outro
lado, o nome Gioconda é uma alusão ao retrato da Mona Lisa
(Capítulo 12).
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Muitos trabalhos da mostra Nova Objetividade comentavam
a superação dos limites espaciais do quadro e propunham a
participação corporal e tátil do espectador. Da confluência dessas
tendências surgiu uma proposição estética brasileira.
O artista mais importante nesse sentido foi Hélio Oiticica, um
visionário que criou uma obra autêntica e conectada com valores
culturais brasileiros, como a escola de samba e a favela. Oiticica
expandiu sua atuação, passando do plano da tela para o ambiente
como um todo. Propôs um tipo de arte a que chamou de ambiental,
e que hoje é conhecida como instalação.
A cidade era seu território e seu laboratório. Por ela caminhava
apreendendo cada detalhe. No Rio de Janeiro, frequentava sem preconceito o Morro da Mangueira e a Central do Brasil. Sua obra Tropicália, apresentada pela primeira vez na exposição Nova Objetividade
Brasileira, inaugurou e batizou o movimento tropicalista.

Projeto Hélio Oiticica/Foto: Andreas Valentim

Caetano Veloso veste o Parangolé P4. Capa, de Hélio Oiticica, em foto de Geraldo Viola, 1968.

Na exposição Opinião 65, Hélio Oiticica mostrou pela primeira vez os Parangolés, espécie de capas que foram vestidas por um grupo de sambistas do morro carioca da
Mangueira. O Parangolé era uma forma de englobar o corpo à obra de arte.
Projeto Hélio Oiticica/César Oiticica Filho

Hélio Oiticica. Tropicália. Instalação, 1967.

Nesta instalação, Oiticica constrói um espaço que deve ser penetrado pelo espectador. O artista utiliza elementos da realidade visual brasileira a fim de ambientar um
local de experiências sensoriais. Entrar no
espaço da obra obriga a pisar ora em areia,
ora em pedras. Estruturas de madeira e tecido formam um labirinto que conduz a um
televisor permanentemente ligado. A Tropicália propõe uma arte para ser vivenciada: arte tridimensional, ambiental.

Tropicália
Caetano Veloso usou o nome “Tropicália”
como título de uma canção. A canção e a instalação se tornaram os marcos do Tropicalismo.
O Tropicalismo retomou as ideias da Antropofagia que figuram no manifesto escrito por Oswald
de Andrade em 1928 (Capítulo 18). Os poetas concretistas Haroldo e Augusto de Campos (Capítulo

22) retomaram a discussão da obra de Oswald,
cuja peça O rei da vela (Capítulo 20) acabou por
ser encenada pelo grupo Oficina em 1967. A miscigenação, que distingue o povo brasileiro por sua
origem peculiar – somos índios, negros e brancos
–, presente na Antropofagia, foi um dos temas centrais para os artistas tropicalistas.
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Reprodução/Associação Cultural “O Mundo de Lygia Clark”

A obra de Lygia Clark foi igualmente revolucionária. A artista explorou inicialmente a série
Os bichos, que consiste em esculturas manipuláveis feitas de placas metálicas articuladas com

dobradiças. Em seguida desenvolveu ideias originais, que ultrapassaram os limites da arte e abriram possibilidades psicoterapêuticas em suas
criações.

Lygia Clark. Diálogos: óculos. 1968.

Lygia Clark desenvolveu uma série de experiências sensoriais, confeccionando roupas, máscaras
e luvas que intermediavam o relacionamento entre
corpos e objetos. Por fim, ela se dedicou à prática
terapêutica, propondo objetos relacionais, a partir dos quais seus pacientes podiam desenvolver e
compreender melhor suas memórias e desejos.
Outra figura fundamental nesse momento de
transformação do cenário artístico brasileiro foi
a carioca Lygia Pape. A artista propôs uma série
de projetos em que experimentava linguagens diversificadas e questionava o comportamento e as
instituições. Com a obra de Hélio Oiticica, Lygia
Clark e Lygia Pape, as artes visuais no Brasil, assim como já ocorrera com a arquitetura moderna nos anos 1950, passaram a ser fonte de novas
proposições e novas formas estéticas no cenário
internacional.

Luciana Whitaker/Folhapress

Os interesses da artista em pesquisar
os processos de interação humana
e as dinâmicas de grupo acabaram
levando-a a projetar objetos que propunham um relacionamento entre as
pessoas. Estes óculos, por exemplo,
precisam de duas pessoas para ser
usados. O objeto aguça a visão, obriga à proximidade física e produz uma
nova forma de ver o outro.

Lygia Pape. Divisor. Tecido recortado, 30 m x 30 m, 1968. Foto de 2010.

Esta obra, que só toma forma quando utilizada, reflete as
preocupações coletivistas e corporais que emergiram na década de 1960. Para vivenciar a obra, é preciso que haja um
grupo e que cada um passe a cabeça por um dos recortes.
O tecido unifica a multidão antes dispersa, transformando o
coletivo em um corpo único. Na foto, cena da performance
“Divisor”, MAM RJ, em 19/6/2010.
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Quando tudo mudou
Na década de 1960 a música popular brasileira ficou dividida em diferentes correntes musicais, cada uma com seus artistas emblemáticos,
que defendiam uma forma específica de fazer
música. Os programas na televisão serviram
para popularizar algumas dessas tendências da
música popular brasileira, ou MPB – sigla criada
nessa época para abarcar a variedade de estilos.
O fino da bossa, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues, estreou em 1965 em São

Paulo, na TV Record, e apresentava os sucessos
da bossa nova. Na mesma emissora, o programa Jovem Guarda trouxe versões nacionais do
rock. E, para completar as atrações musicais,
havia os festivais de música, nos quais compositores concorriam com canções inéditas. Os
mais conhecidos foram o Festival da Música
Popular Brasileira, da TV Record, em São Paulo, e o Festival Internacional da Canção, da TV
Globo, no Rio.

Jovem Guarda
A Jovem Guarda fez sucesso entre o público
adolescente. O movimento foi a versão nacional
do rock-’n’-roll que explodia no mundo e era divulgada no Brasil em discos, rádio e TV. O sucesso de
cantores como Elvis Presley e grupos como The
Beatles influenciaram a atitude e a forma de falar
e vestir de toda uma geração. Entre os primeiros
artistas nacionais a cantar rock-’n’-roll estavam
Tony Campello e Celly Campello, no final dos
anos 1950.
Mal chegavam ao Brasil, as novidades eram
logo adaptadas. O rock, por exemplo, recebeu
o nome de “iê-iê-iê”, inspirado no refrão de She
loves you, dos Beatles: “She loves you, / yeah,
yeah, yeah”. Uma prática comum era gravar por
aqui os sucessos estrangeiros com letras em português. Ronnie Von (1944-) gravou canções dos
Beatles, entre elas “Meu bem”, versão de “Girl”.
A Jovem Guarda fazia um rock despretensioso, com letras que falavam de namoros, festas,
carros, roupas – assuntos comuns à juventude
da época. O modo de se vestir era característico:
calças justas, minissaias, cabelos grandes, atitude “rebelde”. Uma característica do movimento
foi o uso de instrumentos elétricos: guitarra em
vez de violão, teclado em vez de piano. O baixo
elétrico e a bateria completavam o conjunto de
instrumentos mais utilizados. Algumas canções
eram claramente influenciadas pelo blues americano, como é o caso de Eu sou terrível, da dupla Roberto e Erasmo.
O programa de TV terminou, mas a estética
da Jovem Guarda ficaria impregnada em muitas
das composições feitas a partir da década de

José Antônio/Arquivo da editora

Eduardo Araújo, Wanderlei Cardoso, Roberto Carlos, Erasmo Carlos,
Martinha e Wanderléa, em 1969.

Roberto Carlos (1941-), Erasmo Carlos (1941-) e Wanderléa
(1946-) apresentavam o programa de auditório Jovem Guarda,
que estreou em 1965 e se manteve no ar até 1969. Era transmitido nas tardes de domingo e recebia artistas e grupos como Golden Boys, Trio Esperança, The Fevers, Wanderley Cardoso, Jerry
Adriani e Renato e seus Blue Caps.

1970. Roberto Carlos se tornaria o cantor brasileiro a vender mais discos no exterior. Sua composição “Quero que vá tudo pro inferno” sintetiza tanto a musicalidade quanto o modelo de
comportamento transmitido pelo movimento.
| CApÍtulo 23 | arte pop | 331
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Protestos e festivais
O clima de turbulência política, que culminou
na suspensão dos direitos individuais da população em 1968, foi o pano de fundo para uma grande agitação musical. Artistas jovens utilizavam
o espaço proporcionado pelos festivais da TV
para lançar um olhar crítico sobre a situação do
país, através das letras das canções. As fontes de
inspiração musical eram ritmos como o samba,
a marchinha e o baião, populares por natureza.
O governo militar brasileiro usou a censura
para impedir que alguns discos fossem vendidos e
que as canções de protesto chegassem ao público.
Além de Chico, Gil e Caetano, participaram
dos festivais compositores que iriam dar novos
rumos à música brasileira, como Edu Lobo (1943-),
com Ponteio; Paulinho da Viola (1942-), com Sinal fechado; Jorge Benjor (1942-), com Charles
Anjo 45; Milton Nascimento (1942-), com Travessia; e Hermeto Pascoal (1936-), com Serearei. De
forma geral, as linhas melódicas buscavam inspiração na tradição musical do povo brasileiro.

Quanto às letras, esse período se caracterizou pela diversidade de temas. Os artistas não
mais se contentavam em cantar apenas o amor.
Situações e palavras antes impensáveis passaram a fazer parte das canções. Os figurinos
também se modificaram. Para a apresentação
nos festivais, os smokings deram lugar a roupas
coloridas e não convencionais. A plateia estava
sempre eufórica, vaiava e aplaudia os concorrentes conforme sua torcida.
A busca por uma música legitimamente brasileira foi uma preocupação desse período. Enquanto uma ala dos artistas e do público considerava o uso de guitarras elétricas uma “invasão
estrangeira” que comprometia a autenticidade
de nossa música, outro segmento as aceitava e
entendia seu uso como uma nova contribuição
que vinha complementar a mescla de influências
europeias, africanas e indígenas que propiciara a
riqueza da musicalidade brasileira.

Tropicalismo
O Tropicalismo procurou realizar essa conciliação das
diferentes correntes musicais que disputavam espaço nos
palcos e na TV. Sua intenção era universalizar nossa música de maneira “antropofágica”, digerindo as diferentes influências para que sua mescla ao mesmo tempo nos abrisse para o mundo e fortalecesse nossa identidade. “Geleia
geral”, uma das faixas do álbum-manifesto Tropicália ou
Panis et circencis, de 1968, é uma síntese do movimento:
unir a sanfona de Luiz Gonzaga (Capítulo 20) com a guitarra de Jimi Hendrix, a bossa nova de João Gilberto (Capítulo 22) com o rock dos Beatles, o bumba meu boi com o
iê-iê-iê. O Tropicalismo aproximou musicalmente o Brasil
antigo e o moderno, a tradição e a inovação, a indústria
cultural e a cultura popular brasileira – em especial a do
Nordeste.
Os arranjos tropicalistas não buscavam harmoniar
as composições musicais. Pelo contrário, criavam situações intencionalmente dissonantes que causavam
estranheza na época. Algumas das estratégias para alcançar esse objetivo consistiam em justapor guitarras e
baixos elétricos a violinos e instrumentos de percussão,
samplear retalhos musicais e inserir conversas e sons
“não musicais” – ruídos de talheres e objetos diversos –
em meio à música.

Cristiano Mascaro/Arquivo da editora

Os Mutantes em foto de 1968.

O grupo de rock paulista Os Mutantes, formado por
Arnaldo Baptista (1948-), Rita Lee (1947-) e Sérgio
Dias (1951-), representou de maneira inesquecível a
criatividade tropicalista, com um singular rock-’n’-roll
nacional pós-Jovem Guarda, com maior ousadia na experimentação sonora e no figurino.
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Cinema Novo: revolução no cinema
Hélio Silva/Sagres Filmes

Na década de 1960, surgiu o Cinema Novo,
movimento que revolucionou a atividade cinematográfica com propostas estéticas e
temáticas inovadoras. O Cinema Novo se
posicionou claramente contra a cinédia e o
sistema industrial adotado pela Vera Cruz no
período anterior. Jovens cineastas, influenciados pelo neorrealismo italiano (Capítulo
21), defendiam um cinema feito nas ruas e
engajado com os problemas econômicos, políticos e sociais do país.
O momento era de ruptura e era preciso se
libertar do modelo cinematográfico americano para produzir um cinema independente e
mais conectado com a realidade nacional. Havia também a crença no cinema como arma de
transformação social: por meio dele seria possível expressar os principais problemas da sociedade brasileira e conscientizar a população
de sua própria realidade, gerando mudanças
estruturais.
Cena do filme Rio 40 graus, 1957.
Um dos grandes cineastas do Cinema Novo
O filme que primeiro manifestou essas novas propostas foi Rio
e seu principal porta-voz foi Glauber Rocha. Fi40 graus, dirigido por Nelson Pereira dos Santos (1928-), lançado
gura polêmica e contestadora, sintetizou o moem 1957. O filme se passa nas favelas cariocas e conta a história
vimento em sua célebre frase: “Uma câmera na
de meninos que percorrem pontos conhecidos da cidade para venmão e uma ideia na cabeça”. O Cinema Novo
der amendoim. O fato de Pereira dos Santos voltar sua câmera às
favelas, filmando o universo popular da periferia de uma grande
mostrou nas telas o ambiente rural, as favelas,
cidade, representou uma mudança radical para o cinema nacional.
o samba, o futebol, as religiões afro-brasileiras,
o cangaço e as lutas camponesas. A ruptura se
deu também no aspecto formal. Esses novos filmes não se prendiam aos códigos e regras da linguagem cinematográfica convencional.
Em Terra em transe observa-se uma câmera livre, que circula pelos personagens e lugares sem
rumo definido. Os personagens olham diretamente para ela e consequentemente para o espectador.
Os planos mais longos (segmentos filmados sem interrupção) também foram muito usados, assim
como o tempo distendido, não cronológico, produzindo momentos de suspensão da narrativa –
tudo isso para impedir que o cinema servisse como entretenimento e para que, ao contrário, se
tornasse um espaço ideológico para a crítica social e a reflexão.
Os filmes do Cinema Novo não tiveram boa receptividade do grande público. Os críticos diziam
que o movimento havia se distanciado das plateias por ter uma linguagem difícil, compreensível
apenas por intelectuais. Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988), adaptação
do romance de Mário de Andrade, conseguiu atingir um maior número de espectadores. O filme é
parte da retomada do movimento antropofágico pelo Tropicalismo.
Entretanto, o Cinema Novo alcançou reconhecimento no exterior, em que vários filmes conquistaram importantes prêmios em festivais. Sua continuidade pode ser observada no Cinema
Marginal, que surgiu no início dos 1970, do qual diretores como Rogério Sganzerla, Júlio Bressane e José Mojica Marins (Zé do Caixão) fazem parte.
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Pesquisa tropicália
Na música, a colagem foi a tônica do movimento tropicalista. Nomes de canções como “Geleia geral” e “Bat Macumba” expressam a união de elementos que caracterizou a produção do período. A abertura para o mundo e a afirmação de uma identidade
nacional coexistiram nas letras das canções. Vamos conhecer agora um pouco do cenário musical da década de 1960.

GLOBAL
Faça uma busca na internet e ouça a música “Whithin You Without You”, do disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
dos Beatles. Este disco influenciou a estética musical do movimento tropicalista, com seus arranjos ousados que
incluem, por exemplo, cítaras sobrepostas a violinos.
Explore o site da banda mais escutada de todos os tempos: <www.thebeatles.com>.
Quando éramos reis. Direção de Leon Gast, 1996
O documentário mostra a luta realizada no Zaire, em 1974, entre os lutadores de boxe Muhammad Ali e George
Foreman. Paralelamente à disputa, ocorria no país um festival em que se apresentaram grandes nomes da música
negra: James Brown, B. B. King, Miriam Makeba, entre outros.
(Acessos em: jun. 2013.)

BRASIL
No site do músico Gilberto Gil, leia um texto sobre o Tropicalismo:
<www.gilbertogil.com.br/sec_texto.php?id=193&page=1&id_type=3>.
Visite o site de Caetano Veloso e tenha acesso às suas letras: <www.caetanoveloso.com.br/>.
Conheça o blog do músico Tom Zé: <http://tomze.blog.uol.com.br/>.
Conheça o site Tropicália, com muitas informações sobre o movimento:
<http://tropicalia.com.br>.
Em um site buscador de vídeos, ouça “Tô”, de Tom Zé e Elton Medeiros, do disco Estudando Samba.
Pesquise sobre a música tradicional regional que inspirou o tropicalismo no site A Barca: <www.barca.com.br>.
Uma noite em 67. Direção de Renato Terra e Ricardo Calil. Brasil, 2010
Neste documentário, imagens de arquivo e entrevistas recriam o ambiente do III Festival da Música Popular Brasileira
da TV Record, no qual participaram artistas como Chico Buarque, Edu Lobo, Gilberto Gil e Roberto Carlos.
(Acessos em: jun. 2013.)

LOCAL
Você consegue identificar influências do Tropicalismo em bandas atuais? Converse com o professor e seus colegas
sobre essas bandas e explique por que e em quais aspectos foi possível ou não identificar essas influências.

PARA ENCERRAR
Ouça a música “Panis et Circenses”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Você consegue identificar um som incomum ou recurso musical utilizado nessa canção que tenha rompido com o padrão musical vigente?

Que música na sua opinião rompe com o padrão
musical vigente hoje?
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Ação gravação
Em “panis et circenses”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e em “Good Good Morning”, dos Beatles, sons aparentemente não
musicais foram introduzidos nas composições. Agora é a sua vez de sair pela escola à procura de sons aparentemente não
musicais e gravá-los.

PARA AQUECER
Teste o gravador (que pode ser um celular, mp3, etc.) em sala de aula. Em grupo e com a orientação do professor, saia pela
escola atento aos ruídos do ambiente.

PARA VALER
Grave ao menos 1 minuto do som, para inseri-lo em uma música de sua escolha. Pense que o som precisa criar um efeito
interessante ao ser inserido em cima de uma música. Exemplos: gargalhadas, barulho da água caindo no bebedouro, som
do elevador em movimento. Descarregue o som gravado em um computador. Através de um programa de edição de áudio
disponibilizado gratuitamente na internet, insira o som em uma música de sua preferência. Ao final da edição, mostre o
resultado para a turma.
Se não for possível manipular o som através de um programa de edição, reproduza o som gravado em sala.
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Pesquisa arte neoconcreta
Na década de 1960 a arte começa a extrapolar seus limites. Surgem os happenings, a escultura toma conta do espaço, os
objetos passam a se relacionar com o corpo. Os artistas brasileiros Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia pape contribuíram para
alargar o campo de ação das artes visuais. Vamos conhecer um pouco destes artistas e suas obras?

GLOBAL
Um dos artistas norte-americanos que explorou diversas linguagens na arte na década de 1960 foi Robert
Rauschenberg. Conheça o trabalho deste artista no site do MOMA.
<www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A4823&page_number=2&template_
id=6&sort_order=1>.
Faça uma busca na internet da música happening “Blue Women Art” (1962), realizado por Yves Klein.
(Acessos em: jun. 2013.)

BRASIL
Texto “Nós Recusamos”, escrito em 1966 por Lygia Clark, no site da Associação Cultural “O Mundo de Lygia Clark”.
<www.lygiaclark.org.br/arquivo_detPT.asp?idarquivo=24>.
Faça uma busca na internet das proposições refeitas para exposição Lygia Clark: uma retrospectiva, do Itaú Cultural.
Conheça o trabalho da artista brasileira Lygia Pape no site: <www.lygiapape.org.br/>.
Pesquise e assista na internet um vídeo com obras de Hélio Oiticica, realizado pelo Centro de Artes Hélio Oiticica em
1996.
Um artista contemporâneo que desenvolveu as ideias de Hélio Oiticica e Lygia Clark é Ernesto Neto (1964-) (Capítulo
26). Veja neste link vídeos da montagem da obra Anthropodino:
<www.armoryonpark.org/index.php/programs_events/detail/ernesto_neto_in_the_wade_thompson_drill_hall/>.
Conheça o trabalho “The edges of the world”, de Ernesto Neto, apresentado em Londres, no “Festival Brazil”, em 2010:
<http://festivalbrazil.southbankcentre.co.uk/ernesto-neto/>.
A bailarina e coreógrafa carioca Dani Lima desenvolveu um trabalho na fronteira das artes visuais e da dança que explora
as relações entre o corpo e o espaço. Conheçam o trabalho “Falam as partes do todo?” no site da Cia Dani Lima:
<www.ciadanilima.com.br/a-companhia/espetaculos/2003-falam-as-partes-do-todo/>.
(Acessos em: jun. 2013.)

LOCAL
O que pode ser dito através do corpo? Você já entrou em uma piscina de bolinhas? Já teve experiências marcantes
com cheiros ou com outra experiência sensorial?

Que experiências sensoriais
podem ser estimuladas na arte?
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Ação uma casa para o corpo
Muitos dos últimos trabalhos de Lygia Clark consistem em proposições de objetos relacionais, que exploram o universo sensorial. Hélio Oiticica também se voltou para o corpo quando concebeu o parangolé e construiu ninhos para que as pessoas
entrassem e se sentissem aconchegadas. Vamos pensar em um objeto para envolver nosso corpo?

Pesquisa de Material
Trazer para esta ação material que tenha apelo sensitivo, tais como, retalhos de tecidos, roupas velhas, meias de náilon, malhas,
balões de festa, bolinhas de isopor, gelatina, objetos de plástico maleáveis, palha seca, papelão, garrafas PET, luvas de borracha,
espuma, bichos de pelúcia, entre outros.

PARA AQUECER
Reúnam-se em grupos e experimentem os materiais. O que é possível fazer para envolver o corpo? Uma capa, uma caixa, uma
casca? Discutam as ideias, juntem os materiais e pensem em como agregar os objetos. Pensem no corpo dentro do objeto. O que
fica dentro? O que fica pra fora do objeto? Quantos corpos estarão envoltos nesta “casa”?

PARA VALER
Façam a construção final de forma colaborativa. Busquem soluções técnicas e dividam as tarefas. Escolham um ou mais
membros do grupo para exibir o objeto.
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Autvis 2013/Neville Mountford-Hoare/Alamy/Museu de Arte Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

capítulo 24
Autvis 2013/© Bruce Nauman/Museu de Arte Whitney, Nova York, EUA.

A síntese visual do
Minimalismo.

Dan Flavin. Monumento 1 para V. Tatlin, 1964.

A fotografia expressa
conteúdos, documenta
performances e intervenções.

Movimento
1970 Armorial

Bruce Nauman. Autorretrato como uma fonte. Fotografia, 1966-67.

1969 Fundação da Embrafilme

1969-1974

Crise do
1973 petróleo

Governo Médici

338

Arte_vu_PNLD2015_U3C24_338a357.indd 338

6/17/13 11:33 AM

Reprodução/Acervo do artista

Movimento Armorial:
resgate das tradições do
sertão nordestino.

Gilvan Samico. Gravura para o livro Romance d’A Pedra do Reino e o
Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, de Ariano Suassuna, 1971.

Cenário histórico
Os países árabes, que detinham as maiores reservas
de petróleo, impuseram um boicote aos países industrializados em 1973, causando uma crise econômica no
Ocidente. Em 1979, uma revolução transformou o Irã em
república teocrática e a religião islâmica se opôs aos valores da cultura Ocidental.
Ao longo dos anos 1970, o mundo começou a perceber os efeitos da poluição e da caça indiscriminada de alguns animais. A crise do petróleo mostrou que os combustíveis naturais eram esgotáveis. Estudos voltaram
sua atenção para os impactos ambientais, dando início
ao movimento ecológico.

Leonardo Carneiro/Carlos Zilio

Na década de 1970, a corrida armamentista continuava e havia ogivas nucleares apontadas para muitas cidades do mundo. Na América do Sul, movimentos revolucionários que buscavam a liberdade política e inspirados
no modelo comunista foram oprimidos por regimes ditatoriais apoiados pelo governo dos Estados Unidos.
Os países comunistas, por sua vez, enfrentavam problemas como privilégios e corrupção na elite dos funcionários públicos e restrições de consumo para a população. Na Polônia, um dos países alinhados ao bloco soviético, surgiu o Solidariedade, uma organização sindical que
desafiou a autoridade do regime comunista em 1980.

A arte denuncia a
censura e repressão
política no Brasil.

Carlos Zilio. Identidade ignorada,1974.

1979 Revolução no Irã
1978 Greve no ABC paulista

1980 Sindicato Solidariedade na Polônia
339
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Diante da pluralidade
contemporânea

P. Guilvard/Grapus/Arquivos de Aubervilliers, França

A partir da década de 1970, o mundo vivenciou
um processo gradual de globalização. Ao mesmo
tempo, viu-se surgir um interesse cada vez maior
pela cultura não ocidental, pela diversidade e
pelas diferenças. Depois do movimento contestador de 1968, na França, o foco da luta contra o
sistema capitalista começou a mudar, passando
da orientação marxista, centrada em questões
econômicas e políticas, para um ativismo voltado
ao potencial transformador da cultura.
Ao questionar a ciência e a tecnologia, o movimento ecológico confrontou o modo de vida que
estava em curso desde a Revolução Industrial,
impelindo artistas e intelectuais a apontar as
contradições desse sistema e buscar alternativas
para o futuro.
Os artistas percebiam a necessidade de se
posicionarem politicamente em relação às
principais questões sociais e de repensarem

o papel dos museus, galerias e críticos. Uma
tendência à valorização do conceito se estabeleceu, mas em cada lugar isso ocorreu de modo
particular. As ameaças ambientais já preocupavam alguns países, especialmente na Europa e
na Ásia; as ditaduras militares eram o foco na
América Latina; as minorias étnicas, sexuais e
religiosas lutavam por uma maior inserção na
sociedade, em todo o mundo.
A arte globalizada forçou o sistema eurocêntrico a voltar sua atenção aos países periféricos.
As grandes mostras de arte se multiplicaram,
tornando-se espaços de troca de valores culturais entre os artistas. A exposição Documenta,
por exemplo – criada na cidade alemã de Kassel
depois da ditadura nazista, visando conciliar a
nova política alemã com a modernidade internacional –, passou a ser um dos mais importantes
eventos de arte no mundo.
Cartaz do grupo Grapus, de 1979, com foto de
Philippe Guilvard.

Jovens que haviam participado dos protestos estudantis de maio de 1968, em
Paris, reuniram-se para formar em 1970
o Grapus, um estúdio de design gráfico
dedicado a questões políticas, sociais
e culturais. Trabalhando coletivamente,
usaram imagens fortes, grafismos espontâneos, letras manuscritas em suas
criações. Em letras pequenas, no pé deste cartaz, há uma frase do dramaturgo
alemão Bertold Brecht (1898-1956): “O
prazer que os homens têm com a arte é o
prazer que eles têm com a vida”.

A arte em movimento pelo mundo
Ainda na década de 1960, e seguindo o espírito dos happenings (capítulo 23) e da negação
do objeto de arte, organizou-se um grupo internacional: o Fluxus. O grupo procurava explorar si-

tuações efêmeras, e manifestar a energia vital coletiva. As performances do Fluxus, ao contrário
daquelas realizadas pelos jovens ligados à Arte
Pop, tinham um caráter político ou filosófico.

340

Arte_vu_PNLD2015_U3C24_338a357.indd 340

19/06/2013 17:05

Philippe Migeat/RMN/Other Images/MNAM, Centro Georges Pompidou, Paris, França.

Ben Vautier/Museu de Arte Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

A palavra latina fluxus significa ‘correnteza’. Artistas interessados em explorar a música experimental, a poesia concreta e arte performática, como a japonesa Yoko Ono (1933-),
o sul-coreano Nam June Paik (1932–2006) e o
alemão Joseph Beuys (1921–1986), foram se juntando ao Fluxus. As atividades do grupo incluíam
publicações, performances e arte postal. O grupo introduziu a ideia de interdisciplinaridade e
de linguagem multimídia na arte.

Vários artistas. Flux Year Box 2, projetado e editado
por George Maciunas. Caixa de madeira contendo
inúmeros objetos de trabalho do grupo Fluxus, 20 cm
x 20 cm x 8,5 cm. 1966. Centro Georges Pompidou,
Paris, França.

Minoru Niizuma©Yoko Ono/Arquivo Lenono.

Produções coletivas faziam parte da prática
do Fluxus. Na obra Flux Year Box 2, trabalhos de vários artistas (textos, imagens,
objetos) foram reunidos em uma caixa. Em
um deles – a Caixa de fósforos arte total, de
Ben Vautier (detalhe acima)–, as instruções
de uso expressavam a ironia radical do movimento: “Use estes fósforos para destruir
toda a arte — museus, bibliotecas de arte
— ready-mades, pop-art e toda obra de arte
que eu tenha assinado — queime — qualquer coisa — guarde o último fósforo para
este fósforo”.

Em suas ações, o grupo Fluxus queria demonstrar que o corpo é um agente construtor de significados e tem grande potência de sensibilização.
Yoko Ono se envolveu nas atividades do grupo,
tanto em Nova York quanto no Japão.

Yoko Ono. Pedaço para cortar. Performance, Tóquio, 1964; Nova York, 1965.

Nesta performance apresentada nas duas metrópoles, Yoko Ono
convidava o público a subir no palco e com uma tesoura cortar-lhe a roupa. A proposta aproximava intimamente a artista de
pessoas desconhecidas, numa situação de violência pouco explícita. Provocadora e corajosa, Yoko Ono insinuava uma relação de
subserviência, estimulando a plateia a refletir sobre o papel da
mulher na sociedade.
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Reprodução/Arquivo da editora

Nam June Paik se destacou por explorar de forma pioneira as possibilidades da
videoarte. Paik operava com a imagem em
movimento, com a performance teatral,
com as possibilidades do som e a linguagem
dos objetos. Sua produção extremamente
variada tornou-se um marco da necessidade
de transitar entre as fronteiras das diferentes linguagens.

Merce por Merce, vídeo de Nam June Paik, em colaboração com
Charles Atlas, Merce Cunningham e Shigeko Kubota. 1978, 13:05
min. MoMA, Nova York.

Este vídeo é um tributo ao coreógrafo Merce Cunningham
(Capítulo 23) e ao artista visual Marcel Duchamp (Capítulo 19). Para criar este trabalho, Paik baseou-se em um
conceito de Cunningham: o de pensar a dança como o permanente movimento da vida.

Quando menos é mais

Richard Serra. Suporte de uma tonelada (Casa de
cartas), 1969 (refabricado em 1986). Quatro placas
de antimônio-chumbo, 122 cm x 122 cm x 2,5 cm
cada. MoMA. Nova York.

no trabalho artístico como fato físico. Eles trabalharam principalmente no campo escultórico
utilizando materiais industriais, como aço, plástico, lâmpadas fluorescentes e tijolos refratários,
explorando a capacidade de interação entre a escultura e o espaço.
Adam Rzepka/RMN/Other Images/MNAM, Centro Georges Pompidou, Paris, França.

O Minimalismo, movimento que surgira em
Nova York em meados da década de 1960, optara por uma abordagem simples e objetiva das
formas, do espaço e da cor, propondo uma síntese visual, na contramão da Arte Pop e do grupo
Fluxus, que exploravam a variedade dos meios
expressivos.
Os minimalistas buscavam resumir a realidade física a objetos
sem efeitos decorativos ou expressivos. Para tanto, baniram os
gestos subjetivos e os sentimentos pessoais, negaram a representação, a narrativa e a metáfora e
concentraram-se exclusivamente

Reunindo quatro placas muito pesadas que
se escoram mutuamente sem fixações ou
reforços, Serra produziu uma escultura aparentemente imóvel que, porém, nos sugere
instabilidade.
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Arte conceitual

Philippe Migeat/RMN/Other Images/MNAM, Centro Georges Pompidou, Paris, França.

O precursor da arte conceitual, Marcel Duchamp, que morrera em 1968, afirmava que a arte não é uma atividade física, mas
mental. Sua obra crescia em reputação, enquanto valorizava-se
cada vez mais a ideia como centro da criação artística. Segundo a
curadora e crítica americana Lucy Lippard, ocorreu nesse período
uma desmaterialização do objeto de arte.
O mais proeminente artista conceitual foi Joseph Kosuth (1945-),
que abandonou a pintura para trabalhar com a linguagem. Ele considerava que focalizar a linguagem distanciaria a arte das questões
estéticas e a direcionaria às especulações filosóficas.

O curador é o profissional incumbido de
conceber exposições e catálogos de arte.
Ele dialoga com os artistas, seleciona as
obras e pensa como elas podem ser agrupadas
e dispostas para melhor aproveitar o contato
com o público. Hoje, com a
imensa quantidade de informação disponível, a tarefa do curador é cada vez mais
necessária.

Joseph Kosuth. Uma e três cadeiras. 1965,
Centro Georges Pompidou, Paris, França.
Cadeira (82 cm x 37,8 cm x 53 cm), painel
fotográfico (91,5 cm x 61,1 cm) e painel de
texto (61 cm x 61,3 cm).

Neste trabalho o artista combina três
elementos: uma cadeira real, uma
foto dessa cadeira e uma definição de
cadeira extraída de um dicionário. Os
três objetos se referem à mesma coisa, mas são inteiramente distintos.
Em apenas um deles se pode sentar;
os outros dois são linguagem verbal
e visual.

Corpo, terra e fotografia
Joseph Beuys buscou estender os processos
criativos a todos os aspectos da vida e empregar a arte como ferramenta pedagógica. Ele
chamou seus trabalhos de “esculturas sociais”.
Algumas de suas táticas eram reminiscentes do
Dadaísmo e outras foram inspiradas nas ações
do grupo Fluxus, do qual participara a partir
de 1962. Ao longo do tempo, Beuys foi se distanciando da prática da escultura e cada vez
mais atuando como uma espécie de xamã moderno, realizando rituais com os quais buscava
influenciar o mundo a seu redor.

Joseph Beuys usava materiais como feltro,
gordura, animais mortos, cobre, enxofre, mel,
sangue e ossos. A força de seus trabalhos
não estava na forma com que esses materiais
eram apresentados, mas nas performances
ritualísticas que o artista realizava. Ele disse: “A natureza de minhas esculturas não
é imutável e definitiva. Várias operações
se dão na maior parte delas: reações químicas, fermentações, mudanças de cor, degradação, ressecamento. Tudo está em estado
de mudança”.
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Cindy Sherman/Galeria Metro, Nova York, EUA.

Caroline Tisdall/Galeria René Block, Nova York, EUA.

Beuys foi um dos primeiros a
levantar o tema da ecologia no âmbito da arte. Para a Documenta de
Kassel de 1982, o artista enviou um
esquema para o plantio de sete mil
carvalhos nas ruas da cidade.
A partir da década de 1970, a
fotografia se destacou na produção artística, não apenas como documentação e representação, mas
como linguagem capaz de expressar conteúdos elaborados. Alguns
artistas conceituais usaram seu próprio corpo como meio, realizando
performances, que constituíam um
tipo de arte efêmera. Assim, muito
do que foi produzido no decorrer da
década de 1970 foi registrado em fotografias e filmes.

Joseph Beuys. Coiote: eu gosto da América e a América gosta de mim. Performance, 1974.

Nesta performance, Beuys conviveu por sete dias com um coiote não domesticado numa galeria de Nova York, protegendo-se apenas com um cajado de
pastor e um manto de feltro. Sua intenção foi mobilizar a energia ancestral
arraigada no homem e opor o saber da população indígena dizimada – para
a qual o coiote é um símbolo de harmonia – e a América dos colonizadores.

Cindy Sherman. Fotograma de filme sem título. 21 cm x 19,1 cm
x 24,1 cm, 1978. MoMA, Nova York.

Fotografando a si mesma, Cindy Sherman (1954-)
criou imagens que parodiam estereótipos cinematográficos femininos. Cada imagem da série Fotograma
de filme sem título apresenta uma heroína que parece ter saído de um filme que já assistimos.
Reprodução/Galeria Nacional, Ottawa, Canadá.

Jeff Wall. O quarto destruído. 159,1 cm x 234
cm, 1978. Galeria Nacional, Ottawa.

O fotógrafo canadense Jeff Wall
(1946-) realizou enormes fotografias coloridas, na forma de transparências retroiluminadas. Wall queria
criar imagens que tivessem a grandiosidade e a violência da pintura dos
românticos, como Goya (Capítulo 14)
e Delacroix (Capítulo 14). Para ele, a
fotografia permitia abrir um mundo
ficcional como o do cinema. Nesta
imagem de 1978, nada é arbitrário:
até mesmo as cores são planejadas,
como numa pintura.
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George Steinmetz/Corbis/Latinstock

Wolfgang Volz/Laif/Other Images

Alguns artistas passaram a criar ao ar livre, trabalhando com materiais disponíveis no ambiente rural,
visando estabelecer em suas obras uma relação com a
natureza. Essas intervenções na paisagem foram chamadas de Arte da Terra.
A partir da década de 1970, o casal de artistas Christo (1935-) e Jeanne-Claude (1935-) realizou intervenções
monumentais na paisagem utilizando grande quantidade de tecido.

Robert Smithson. Cais em espiral. Aterro de 1,45 km de
comprimento, 1970. Foto de 2002.

Christo e Jeanne-Claude. Cortina do vale. Colorado, Estados Unidos, 1970. Foto
de 2004.

Em 1970, os artistas instalaram uma gigantesca cortina num vale
do estado do Colorado. O casal custeia seus imensos trabalhos vendendo desenhos preparatórios, projetos, registros e por vezes até
retalhos destas ações transitórias, que permanecem montadas por
pouco tempo.

O escultor estadunidense Robert Smithson (1938-1973) procurou dar uma dimensão geográfica a
suas ideias. Entre outros projetos de grande porte, contratou caminhões para construir um cais
espiralado no Grande Lago Salino de Utah. O lago
salino faz referência à origem da vida na água salgada do oceano primordial. A espiral, por sua vez,
é uma forma fundamental da natureza, encontrada
em galáxias, conchas e moléculas de DNA.

Outros limites para a dança
Andrea Mohin/The New York Times/Latinstock

Dançarinos, escritores, músicos, cineastas, artistas de
vários campos, iniciaram um intenso trabalho de troca e
colaboração no início dos anos 1960, que culminou em uma
série de performances na Judson Memorial Church, no
Village, em Nova York. Deste movimento, surgiu o Judson
Dance Theater. Em 1972, reuniram-se em um grupo experimental; o Grand Union. O que unia estes artistas era o gosto
pela experimentação, o caráter político de suas práticas e
a convicção de que a dança moderna havia se tornado uma
barreira à criação.
Fotografia de Walking on the wall, Trisha Brown, 1971. Foto de performance realizada em
2010, no Museu Whitney, em Nova York.

Trisha Brown (1936-), Ivone Rainer (1934-) e Steve Paxton (1939-), representantes do
que ainda hoje se conhece como a dança pósmoderna americana, cada um a seu modo,
contribuíram para alargar o campo da dança, saindo do espaço teatral para invadir as
ruas, incluindo não profissionais em suas performances, integrando movimentos cotidianos à dança e, assim, combatendo o caráter espetacular das artes vivas.
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Gianni Dagli Orti/The Art Archive/AFP/Other Images

A figura que melhor representou o espírito questionador,
na arquitetura da década de 1970, foi Gordon Matta-Clark
(1943-1978). Junto a um grupo de jovens, Matta-Clark ocupou espaços industriais em desuso em áreas degradadas
da cidade de Nova York e fez intervenções em construções
condenadas à demolição. Com estas ações que chamavam
atenção para a lógica econômica que guiava o mercado
imobiliário, criou o conceito de Anarquitetura.
Matta-Clark recortou paredes e pisos de imóveis abandonados, interligando de maneira orgânica os espaços ortogonais em que estamos acostumados a viver. A partir de
meados da década de 1970, suas ações, que eram feitas à
revelia da administração pública, passaram a ser reconhecidas e ele foi convidado a atuar oficialmente em imóveis
condenados.
No lado oficial da arquitetura dos anos 1970, enfrentando o desafio de romper com a estética modernista, surgiram alguns edifícios que eram concebidos como se fossem
construções industriais. Um exemplo desta arquitetura, que
foi chamada de High Tech, é o Centro Nacional de Arte e
Cultura Georges Pompidou, em Paris, projetado pelo italiano Renzo Piano (1937-) e pelo inglês Richard Rogers (1933-). O edifício
foi inaugurado em 1977 com uma grande retrospectiva da obra de
Marcel Duchamp (Capítulo 19). Tal como ocorrera com relação à
Torre Eiffel (Capítulo 17), sua construção causou polêmica entre a
população parisiense, preocupada com o impacto negativo de sua
linguagem industrial em um bairro tradicional.

Reprodução/Licenciado por AUTVIS, Brasil, 2013

Arquitetura ou anarquitetura?

Gordon Matta-Clark. Intersecção cônica.
Paris, 1975.

Intersecção cônica foi a contribuição
deste arquiteto para a Bienal de Paris
de 1975. O projeto consistia em uma
incisão em edifícios do século XVII
que seriam demolidos para a construção do Centro Nacional de Cultura
Georges Pompidou.

Renzo Piano e Richard Rogers. Centro Nacional
de Arte e Cultura Georges Pompidou. Paris,
1977.

Esse projeto buscou aproximar o edifício,
tanto tecnológica quanto visualmente, a
uma refinaria de petróleo. Toda a estrutura, equipamentos de serviço e a própria circulação entre os andares foram
instalados exteriormente, deixando o
espaço interno livre de colunas, de modo
a garantir flexibilidade máxima ao uso
interno do edifício.
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Renovação em Hollywood
Na década de 1970, uma nova geração de cineastas contribuiu para o cinema americano se
tornar um espetáculo ainda mais grandioso e lucrativo. Os diretores Martin Scorsese (1942-) e
Francis Ford Coppola (1939-) realizaram filmes
inspirados no cinema europeu, nos quais a narrativa sofisticada, os personagens indecisos e as
tramas complexas apresentavam uma visão crítica da sociedade americana, focalizando temas
como os efeitos da guerra do Vietnã.

Os cineastas Steven Spielberg (1946-) e George Lucas (1944-) consolidaram com seus filmes
um modo de produção industrial que integrava
marketing, distribuição e exibição numa cadeia
lucrativa de produtos midiáticos, como música, jogos e brinquedos. Com esses diretores, o
cinema tornou-se um espetáculo com efeitos
tecnológicos e uma narrativa cheia de ação, em
que o foco está na trama, mais que no caráter do
personagem.
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Michael Chapman/Columbia/The Kobal Collection/AFP/Other Images

Taxi driver, filme de 1976 dirigido por Martin Scorsese.

No enredo, um veterano da guerra do Vietnã, interpretado por
Robert de Niro, é um motorista de táxi que trabalha à noite em
Nova York.
Vittorio Storaro/Mary Evans/Diomedia

Guerra nas estrelas, filme de 1977 dirigido
por George Lucas.

O personagem Luke Skywalker se junta
aos cavaleiros Jedi e a um mercenário
para lutar em uma guerra intergalática. A história posteriormente se desdobrou numa saga. Na foto, o personagem Darth Vader/Anakim Skywalker.

Apocalypse now, filme de 1979 dirigido por
Francis Ford Coppola.

Durante a guerra do Vietnã, um capitão, tem
a missão de encontrar e matar um coronel,
que enlouqueceu e se refugiou nas selvas
do Camboja, onde comanda um exército de
fanáticos. Diante dos absurdos da guerra, o
capitão vai perdendo suas certezas.
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Arte e conceito no Brasil
Cenário histórico
Com o apoio e financiamento do governo dos Estados
Unidos, ditaduras militares instalaram-se no Brasil, Chile,
Bolívia e Argentina.

Na prática, entretanto, essa política econômica promovia apenas a concentração de renda, e não uma distribuição da riqueza na sociedade.

No final de 1969, o general Emilio Garrastazu Médici assumiu o governo brasileiro, dando início ao período
mais repressivo da história da república brasileira, em que
os órgãos de imprensa, censurados, eram impedidos de
denunciar abusos de poder. A prática da tortura e morte
de presos políticos tornou-se cotidiana.

Ao final do governo Médici, em 1974, a inflação e a dívida
externa voltaram a crescer, alcançando 40% ao ano no final
da década, durante o governo do general Ernesto Geisel.

Apoiada pelo capital estrangeiro, a economia do
país cresceu e foi aclamada como “o milagre brasileiro”.

Em 1978, uma greve nas indústrias automobilísticas da
região do ABC paulista marcou o surgimento de um novo
movimento sindicalista. No ano seguinte, a Lei de Anistia
foi aprovada e iniciou-se um processo gradual de redemocratização do país.

Na América Latina, a arte se tornou
palco para o debate político. A arte permitia refletir sobre as contradições dos
projetos de modernização desses países
no pós-guerra e também denunciar a
crescente censura e a repressão política. Um marco da estética da época foi o
jornal O Pasquim, uma publicação ousada que reunia aspectos da contracultura e da crítica política. Lançado em
1969, o jornal carioca tinha entre seus
fundadores os cartunistas Jaguar (1932-),
Ziraldo (1932-), Henfil (1944-1988) e
Millôr Fernandes (1924-2012).

Reprodução/Arquivo da editora

Arte nos anos da ditadura

Elke Maravilha na capa da edição 78 de O Pasquim, 1970.

A “turma do Pasquim” era símbolo da boemia carioca. Seus integrantes produziam o jornal com descontração. Usando linguagem visual e textos informais,
a publicação trazia entrevistas com figuras polêmicas, afirmações irreverentes e muito deboche. Foi
um fenômeno editorial de vendas que atravessou os
anos difíceis da ditadura.
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Reprodução/Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, Recife, PE.

Reprodução/Novo Museu de Arte Contemporânea, Nova York, EUA.

Os artistas brasileiros trabalharam de diferentes maneiras a realidade que vivenciavam, mantendo porém constante diálogo com movimentos
estrangeiros como o Fluxus, a Arte Postal e a Arte
Conceitual.
O artista carioca Cildo Meireles (1948-) na série Inserções em circuitos ideológicos, iniciada
em 1969, assumiu um enfoque político. Sua ação
consistia em retirar um objeto cotidiano de circulação, interferir nele e então devolvê-lo ao sistema. Ele empreendeu essa interferência anônima
em macroestruturas industriais e em mecanismos
estatais, com a inserção de mensagens provocadoras em cédulas de dinheiro.
O pernambucano Paulo Bruscky (veja Introdução) trabalhou com a Arte Postal, remetendo por
correio imagens e mensagens xerografadas para
um público diversificado. A Arte Postal foi precursora das formas digitais contemporâneas de
divulgar ideias através das redes sociais. Bruscky
manteve contínuo contato com o grupo internacional Fluxus e organizou em Recife, em 1975 a 1a Exposição Internacional de Arte Postal, que foi fechada pela censura do
regime militar.

Cildo Meireles. Projeto Coca-cola, da série Inserções
em circuitos ideológicos, 1970. Texto estampado em
garrafas de refrigerante, 1970. Novo Museu de Arte
Contemporânea, Nova York.

Cildo estampou mensagens políticas nas garrafas vazias do refrigerante que é símbolo máximo do capitalismo estadunidense, utilizando
tinta branca. Com as garrafas vazias, as mensagens ficavam quase imperceptíveis. Quando
os frascos retornavam à fábrica e eram preenchidos com a bebida escura, lia-se claramente:
YANKEES GO HOME (Gringos, vão para casa).

Paulo Bruscky. Título eleitoral cancelado. Xerografia, carimbos
e selos. 1980.

Um dos trabalhos de Bruscky consistiu em uma
cópia de seu título eleitoral com um carimbo não
oficial de cancelamento. O documento, enviado
sem envelope por correio a um amigo, questionava
a utilidade de títulos eleitorais em um país em que
por vários anos não houvera eleições amplas.

Em 1971, Marika Gidali e Décio Otero fundaram em São Paulo o Ballet Stagium, companhia de dança reconhecida, desde o início, por
seu engajamento político. Durante o período
de ditadura militar, o Ballet Stagium abordava
em seus espetáculos temas como a violência, o
racismo e todas as formas de opressão. Como

os censores não conseguiam perceber de modo
claro estes conteúdos na dança, o Stagium levou seus espetáculos – que inovavam também
por utilizar a música popular brasileira como
trilha sonora – a várias partes do Brasil, de norte
ao sul, tendo se apresentado até em terras indígenas do Alto Xingu.
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Temas inTerdisciplinares – arTe e anTropologia .

Olhando para nossa terra
Durante a década de 1970, o Brasil se voltou para seu interior.
O governo militar inaugurou a Rodovia Transamazônica e criou
a Fundação Nacional do Índio (Funai). O Parque Nacional do
Xingu, já demarcado na década anterior, foi oficializado como
reserva indígena. Por outro lado, o interesse pela natureza e
pelas culturas não ocidentais aproximou intelectuais e artistas
aos povos indígenas do Brasil.
Na 13a Bienal Internacional de São Paulo, em 1975, em meio à
grande presença da videoarte americana, a representação brasileira causou impacto com a exposição Xingu Terra. Além das

peças do acervo etnográfico dos irmãos Villas-Bôas e de painéis fotográficos com paisagens da reserva do Xingu, foi construída uma maloca em tamanho natural no interior do pavilhão
da Bienal. Na maloca era possível ouvir sons do cotidiano das
tribos indígenas do Xingu.
Frans Krajcberg (1921-), artista polonês naturalizado brasileiro, inicialmente produziu pinturas usando como pigmento
o pó de rochas coloridas coletadas em Minas Gerais. Depois
de 1975, passou a fazer objetos e esculturas com madeiras
calcinadas por incêndios florestais.
Maureen Bisilliat. Fotografia da série Xingu, década de 1970. Instituto
Moreira Salles, Rio de Janeiro.

O trabalho pioneiro de Maureen Bisilliat (1931-), fotógrafa brasileira de origem inglesa, tem caráter antropológico. Durante a década de 1970, viajou diversas vezes ao
Parque Nacional do Xingu, produzindo ensaios fotográficos que se converteram em livros.

Maureen Bisilliat/Acervo Instituto Moreira Salles

Andre Seale/Alamy/Glow Images

Museu dedicado a Frans Krajcberg, no Jardim
Botânico de Curitiba, Paraná. Foto de 2008.

O artista viajou pela Amazônia e Pantanal
documentando o desmatamento e coletando materiais para seu trabalho. A arte de
Krajcberg manifesta sua revolta contra a
destruição da natureza.

O radicalismo da Arte Conceitual não resultou
em nenhuma transformação política e tampouco
mudou as regras das instituições e do mercado
de arte. A mudança ocorrida a partir do final da
década de 1970 foi que diferentes manifestações
artísticas passaram a conviver e acontecer ao
mesmo tempo na cena das artes visuais. Desde

então, os movimentos não mais se opõem, como
acontecera outrora com o Romantismo e o Neoclassicismo ou com o abstracionismo geométrico
e gestual nos anos 1950. Desde a década de 1980,
as diferenças se complementam e, cada vez mais,
um mesmo artista experimenta várias formas de
expressão ao longo da vida.
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Os anos da Embrafilme:
o cinema e o Estado

Cartaz de Dona Flor e seus dois maridos, filme de
1976 dirigido por Bruno Barreto. 120 minutos,
colorido.

Dona Flor enviúva depois que o malandro Vadinho (José Wilker) morre durante o Carnaval
carioca. Ela então desposa um farmacêutico
(Mauro Mendonça) caseiro e apaixonado. O
problema é que Vadinho retorna na forma de
fantasma e a partir de então Dona Flor não
consegue mais viver sem os dois. A música
do filme foi composta por Chico Buarque.
Reprodução/Arquivo da editora

Em 1969, foi fundada a Empresa Brasileira de Filmes
(Embrafilme), órgão estatal com o objetivo de administrar
e desenvolver atividades cinematográficas. A pouca participação da classe cinematográfica na estruturação da empresa, porém, foi recebida com reações negativas.
A censura continuava a gerar conflitos entre os cineastas
e o Estado. O filme Toda nudez será castigada, de 1972,
adaptação de um texto de Nelson Rodrigues sob direção
de Arnaldo Jabor (1940-), teve sua exibição impedida pelos
órgãos de censura, apesar de financiado pela Embrafilme.
Em 1976, estreou Dona Flor e seus dois maridos. Baseado no romance de Jorge Amado e dirigido por Bruno
Barreto (1955-), o filme atraiu mais de dez milhões de espectadores, um recorde histórico nacional, com Sônia Braga no papel de Dona Flor. Nem todo o cinema brasileiro
da época, porém, foi financiado pela Embrafilme. A grande
revelação comercial do período foram os filmes do grupo
Os Trapalhões.
O Cinema Marginal (Capítulo 23) também caminhou
sem respaldo da Embrafilme, conseguindo financiar cada
nova produção com a renda obtida do filme anterior. Algumas dessas produções ficaram conhecidas como pornochanchadas, por sua mistura de comédia com cenas
eróticas.
Os filmes realizados nessa época tinham caráter comercial, em lugar dos discursos politizados dos anos anteriores,
foram privilegiadas temáticas mais populares, adaptações
literárias e comédias. Esta opção provocou aceleração da atividade cinematográfica, chegando-se a lançar uma centena de
longas-metragens nacionais em um ano.

Reprodução/Arquivo da editora

Cartaz de Os Saltimbancos trapalhões, filme de 1981 dirigido por
J. B. Tanko, 100 minutos, colorido.

As 14 produções desse grupo cômico tiveram as maiores arrecadações de bilheteria da época, cada uma
assistida por mais de três milhões de pessoas. Consagrados pela televisão, Os Trapalhões não necessitavam do suporte da Embrafilme para obter sucesso.
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O teatro dos anos de chumbo
Durante a vigência do Ato Institucional no 5
centenas de textos foram censurados na íntegra.
Mesmo obras teatrais que fossem aprovadas com
cortes deviam ser apresentadas a um censor num
ensaio geral, que podia impor mudanças ou cancelar o espetáculo à véspera da estreia.
No final dos anos 1960, uma grande rede de
televisão passou a transmitir, em rede nacional,
dramaturgia na forma de novelas. Seus atores,
alçados ao estrelato, realizavam um teatro de
alto custo de produção, montando textos internacionais para um público de elite, filho do “milagre econômico brasileiro”.
Fora desse modelo, atores, produtores e técnicos associavam-se em cooperativas, sistema em
que todos eram responsáveis pela criação e produção, dividindo tanto os lucros quanto os preVânia Toledo/Acervo da fotógrafa

juízos. Foi um período marcado por criações coletivas, método no qual as peças não partiam de
textos prévios nem da autoridade de um diretor.
Na criação coletiva todos participavam de todos
os aspectos de criação da obra. O parco dinheiro
de que dispunham acabava por gerar uma estética de invenção, em que a expressão corporal
constituía parte importante do espetáculo. Criavam-se no dia a dia dos ensaios as falas e cenas
que, depois de organizadas, davam corpo à peça.
Um bom exemplo desse tipo de organização
foi a cooperativa de teatro Asdrúbal Trouxe o
Trombone, criada em 1974 por jovens cariocas
da zona sul, como Hamilton Vaz Pereira (1951-),
Regina Casé (1954-) e Luiz Fernando Guimarães
(1949-), entre outros. Começaram montando O
inspetor geral, do russo Nikolai Gógol, e Ubu,
do francês Alfred Jarry (Capítulo 19); mas os
textos eram um pretexto para a construção de
uma linguagem teatral própria: em meio às encenações, emergiam citações a comerciais da
época; a trilha mesclava música clássica e Beatles; sobravam gírias cariocas nas falas de personagens russos.

O grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone em 1978, no espetáculo Trate-me Leão.

Em Trate-me Leão, primeiro texto do grupo, o que se via em cena eram
questões cotidianas do jovem de classe média carioca: as pressões da família e do trabalho, a cidade tumultuada, o alívio da praia. Apesar do caráter local do assunto, a montagem foi bem recebida quando o grupo viajou
pelo Brasil. A peça dava voz a uma juventude que tinha pouco espaço para
se expressar durante a ditadura.
Acervo Idart/Centro Cultural São Paulo

O Teatro União e Olho Vivo, montagem dos
anos 70.

Um dos grupos independentes de São Paulo era o Teatro União e Olho Vivo (Tuov),
que cobrava pelo ingresso o valor de uma
passagem de ônibus e, após a apresentação, propunha um debate acompanhado de
lanche. O grupo segue trabalhando com temas e motivos inteiramente comuns: o futebol, a religiosidade, as festas populares,
usando o circo e a música e fazendo alusão
ao cinema.
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Outros grupos em São Paulo preocuparam-se
com a pesquisa de linguagem. O grupo Mambembe
pesquisou a linguagem circense, o Pod Minoga se
interessou pela sátira, o Vento Forte se nutriu das
festas populares e o grupo Ornitorrinco explorou
as vanguardas da Europa e dos Estados Unidos.
Outra corrente do período foi a do teatro de
resistência política, cujos integrantes se auto-

denominaram Independentes. Esses artistas
buscavam a construção de uma estética popular, enfatizando temas acessíveis às massas das
periferias, com o intuito de inserir a discussão
política no assunto do dia. Seu público estava
longe dos centros, fora do circuito dos teatros
e da crítica especializada. Apresentavam-se em
praças, igrejas, quadras e escolas.

Movimento Armorial
do – conhecidos no Nordeste como “o Palhaço e
o Tonto”. Na peça, estes se chamavam João Grilo
e Chicó, dois miseráveis que corriam atrás de comida e emprego e desenvolviam enredos típicos
da literatura de cordel, como “o enterro da cachorra” e “o gato que descomia dinheiro”.
Em 1970, Suassuna lançou o Movimento Armorial, que tinha na literatura de cordel, na música de
viola, rabeca ou pífano que acompanha seus cantadores e na teatralidade típica daquelas terras a base
para seu pensamento artístico e sua estética. A Orquestra Armorial, o Balé Armorial e os romances
e peças criados no esteio desse movimento buscavam resgatar tradições da cultura popular, como
bandeiras da cavalhada, estandartes de maracatus
e caboclinhos, formas de música e dança festivas,
muito populares no Nordeste. Figuras de todos os
campos se uniram nesse esforço, tais como Antonio Nóbrega, Capiba e Guerra Peixe.
Félix Monti/Guel Arraes/Globo Filmes

Na década de 1970, o Movimento Armorial,
organizado por Ariano Suassuna (1927-), em Pernambuco, foi pioneiro na valorização da cultura
regional brasileira. Antes de ser escritor, Suassuna é sertanejo. Descende da cultura dos vaqueiros do vale do rio Pajeú – uma civilização rural
detentora de uma cultura letrada que se desenvolveu a partir de meados do século XIX, voltada
especialmente à poesia e à criação musical. Suassuna saiu da fazenda em Acauã para viver em Recife. O escritor vivenciou a imigração do sertão
para a cidade, mas o universo sertanejo, de que
se distanciou pouco a pouco, acabou ganhando
uma dimensão de fábula em seu imaginário.
Foi com o teatro que o Brasil descobriu Suassuna. Sua peça O auto da Compadecida, encenada no Rio de Janeiro em 1957, tinha por base
a dupla típica de palhaços – um matreiro e cheio
de ideias e o outro avoado e um tanto abestalha-

O auto da Compadecida, de Ariano Suassuna,
filmado sob direção de Guel Arraes, 2000.

O acontecimento final da peça era um
julgamento presidido por Jesus (que
no texto era negro) sobre a sociedade representada pelo padeiro (o
burguês), o padre e o sacristão (os
membros do clero) e João (o trabalhador). Quem os defendia era a Santíssima Advogada, Nossa Senhora. Na
adaptação cinematográfica, esta era
representada por Fernanda Montenegro, enquanto a Maurício Gonçalves
coube o papel de Jesus.
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Pesquisa

dança
contemporânea

Vimos como a performance aproximou a arte da vida e que os artistas nos anos de 1970 estavam preocupados em eliminar a
barreira entre as linguagens. Vamos pesquisar e conhecer como a dança alargou seu espaço para além do mundo do espetáculo. Vamos também pesquisar sobre as companhias de dança contemporânea no Brasil.

GLOBAL
Pesquise o vídeo Leaning Duets de 1970 e veja a dança ganhar novos espaços na cidade, se integrando à arquitetura
urbana em Nova York.
Pesquise em um buscador de vídeos como alguns dos primeiros trabalhos de Trisha Brown ainda são apresentados
pelo mundo.
Pesquise e assista ao vídeo da peça Fall after Newton 1, de Steve Paxton e tente identificar a importância da compreensão dos conceitos da física para a dança.
Perceba como os movimentos cotidianos se incorporam na dança de Steve Paxton na peça Satisfying lover.
Visite o site da companhia de dança estadunidense Trisha Brown:
<www.trishabrowncompany.org/>.
(Acessos em: jun 2013.)

BRASIL
Para conhecer o Ballet Stagium visite o site:
<www.stagium.com.br/home_port.cfm>.
A dança contemporânea brasileira conta com muitos grupos criadores e festivais. Para conhecê-los e acompanhar a
riqueza de sua produção não deixem de visitar estes sites:
http://idanca.net/
http://idanca.net/category/videos
www.ciadanilima.com.br
www.liarodrigues.com/
www.grupocorpo.com.br/
www.quasarciadedanca.com.br/
Pesquise e assista a uma entrevista com o coreógrafo Angel Vianna.
(Acessos em: jun 2013.)

LOCAL
Você já ouviu relatos de alguma performance no seu bairro, cidade ou região que ficou na memória dos moradores?
Converse com o professor e seus colegas sobre este assunto.

PARA ENCERRAR
Você tem ideias para uma performance de protesto? Pesquise e debata o tema com seus colegas.

Você acredita que uma performance
pode ter força política?
354
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Ação performance
Agora que vocês leram textos e assistiram a algumas performances e intervenções que foram feitas na década de 1970 e
outras atuais, vamos preparar uma performance coletiva da turma.

PARA COmeçAR
Promovam um debate em sua turma sobre algumas das questões que precisam ser enfrentadas em seu entorno. Identifiquem o
que vocês gostariam de denunciar, alertar, informar e transformar em relação à escola, à rua, ao bairro, à cidade, ao estado ou à
região em que vivem.
Identifique um ponto a ser tratado e criem de forma coletiva uma performance como estratégia para apresentá-lo a sua comunidade.

PARA PRePARAR
Criem um roteiro da performance, selecionem o material que será necessário, escolham o local onde ela será realizada para que
seja mais efetiva. Ensaiem a performance e antes de realizá-la apresentem-na a seus colegas em sala de aula. Discutam sobre
as impressões deste primeiro público.

PARA vALeR
Não se esqueçam de registrar o evento em vídeo e em fotografia.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Pesquisa

a arte política
do corpo

Com o surgimento da performance, acompanhamos uma reformulação das fronteiras artísticas aliada a um forte questionamento sobre o que compreendemos como arte. As linguagens se misturam – teatro, música, artes visuais – produzindo ações
que debatem os limites de nossa percepção e compreensão do cotidiano.

TeORIA – o que é performance
Texto sobre Performance na enciclopédia Itaú Cultural
<www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3646>.
(Acesso em: jun: 2013)
Integrantes do Fluxus participaram da 17a Bienal Internacional de São Paulo, em 1983.
Pesquisem textos e fotografias desta participação que foram registrados nas páginas 326 até 361 do catálogo do evento:
<www.bienal.org.br/FBSP/pt/AHWS/Publicacoes/Paginas/17%C2%AA-Bienal-de-S%C3%A3o-Paulo--Cat%C3%A1logo---1983.aspx>.
Seguem abaixo indicações de pesquisa para que você assista em vídeo às performances citadas neste capítulo.
Procure-os em sites de compartilhamento de vídeos da internet.
Coiote: eu gosto da América e a América gosta de mim (1974), de Joseph Beuys.
Pedaço para cortar (1964), de Yoko Ono.
Intersecção cônica (1975), Gordon Matta-Clark.
O que você apreendeu das performances a que acaba de assistir? Quais os momentos de maior intensidade, que geraram mais interesse? Porque eram interessantes? Podemos chamar qualquer coisa de arte?
(Acessos em: jun 2013.)

TeORIA – o que é flash mob?
Esta ruptura de fronteira também pode ser compreendida em outra direção: existe um lugar específico para a arte acontecer – museus, teatros, galerias, palcos – ou ela pode ser realizada em qualquer lugar? A performance se desenvolveu nessa direção, e nos
dias atuais podemos compreender o flash mob como um de seus desdobramentos.
Pesquise o significado de Flash Mob na internet.
Pesquise na internet os seguintes vídeos de flash mobs:
Ação flash mob no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, em comemoração aos 30 anos do terminal.
Ação no Setor de Desempregados de Madri, na Espanha, com Here Comes the Sun, dos Beatles.
Ação realizada num mercado contra a doação indiscriminada de corporações para campanhas eleitorais nos EUA.

PARA ENCERRAR
Quais significados são gerados quando uma ação artística acontece dentro de um espaço cotidiano? A arte pode invadir todos os
espaços? Pode ser usada como forma de protesto, de reinvindicação social? Deixa de ser arte por isso?

O que define se uma coisa é arte ou não é?
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Ação flash mob
Agora vamos inventar um flash mob para ser realizado pela turma inteira. um flash mob nada mais é do que uma ação, previamente ensaiada, que acontece de repente em um lugar cotidiano. pode ser qualquer coisa: uma guerra de travesseiros, uma
coreografia ensaiada, todo mundo cai no chão e finge que está desmaiado. Depois que a ação acontece, todos se levantam e
vão embora, deixando o espaço com sua dinâmica original.

PARA COmeçAR
Reunidos em grupos de 5 ou 6 participantes pensem num flash mob para ser realizado com a turma toda. Descrevam em uma
folha o flash mob, contendo o lugar em que será realizado e a ação que será realizada. Cada grupo deve expor ao restante da
turma sua proposta de flash mob.

PARA AQUeCeR
Agora você vai combinar e ensaiar o flash mob, deixá-lo pronto para o momento de sua realização. Combine tudo nos mínimos
detalhes, e lembre-se de praticar com o corpo o que será executado, tirar do campo da ideia e executá-lo no campo da ação.

PARA vALeR
Quando tudo estiver pronto, siga as orientações do professor para que a intervenção combinada aconteça.
Boa cena e boa sorte!

Faça aqui um registro dessa experiência.

| CApÍtulo 24 | Arte e ConCeito | 357

Arte_vu_PNLD2015_U3C24_338a357.indd 357

6/17/13 11:33 AM

Eredi Aldo Rossi/Fondazione Aldo Rossi, Milão, Itália.

capítulo 25

A arquitetura
pós-moderna não
fecha os olhos para
o passado.

Owen Franken/Corbis/Latinstock

Aldo Rossi. Teatro del Mondo.
Bienal de Veneza, 1980.

A arte invade
as ruas.

Keith Haring, Crack is wack
(em tradução livre, crack é
do mal), 1987.

1982 Retorno das eleições no Brasil

1983-1984 Movimento Diretas Já!

1983 Primeira edição do Videobrasil
358
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Avani Stein/Folhapress

Com vocês, o rock
brasileiro.

Integrantes da banda Titãs,
em foto de 1985.
Arquivo FSP/Folhapress

Cenário histórico
Em 1985, diante da situação de crise econômica e política,
o líder da União Soviética Mikhail Gorbachev conclamou o povo
russo à perestroica (‘reestruturação’). Em 1986, o descaso com
a periculosidade da energia nuclear causou um grave acidente
nuclear em Chernobil, na Ucrânia.
Em 1989, após a renúncia do governo da Alemanha Oriental,
o muro de Berlim começou a ser derrubado. No ano seguinte, as
duas Alemanhas voltaram a formar um único país. Em 1991, a
União Soviética foi oficialmente dissolvida.
Os países capitalistas, por sua vez, adotavam o neoliberalismo,
prática econômica que privilegia o aumento da produção material
e do consumo e valoriza o individualismo, em detrimento do
bem-estar da sociedade.
Na China, Deng Xiaoping assumiu o poder em 1976 com o
objetivo de modernizar o país. O regime, porém, continuava
autoritário: em 1989, um protesto na praça da Paz Celestial, em
Pequim, foi esmagado com violência frente às câmeras de todo
o mundo.
A Índia também despontava como economia forte, mas, ao
contrário da China, garantia liberdades individuais a sua enorme
população.

1984 Exposição Como vai você, geração 80?

Nelson Triunfo, precursor do breakdance no Brasil, em foto de 1984.

O hip-hop conecta as
periferias do mundo.
1989 Derrubada do Muro de Berlim

1985 Perestroika na União Soviética

1991 Fim da União Soviética
359
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A década de 1980 trouxe incertezas ao debate filosófico. As teorias marxistas e a psicanálise já não davam mais conta de explicar
o mundo. As crenças utópicas num futuro moderno e ordenado estavam superadas. Nem mesmo a ciência podia apontar caminhos
seguros, já que verdades científicas também haviam sido abaladas.
O interesse pelas culturas orientais crescia entre os jovens no
mundo ocidental. Ideias como a defesa da natureza e a organização da sociedade na luta por interesses éticos, como a liberdade
de expressar a sexualidade e o respeito às minorias, estavam na
ordem do dia.
Com a invenção dos microprocessadores, os computadores se
tornaram mais baratos, invadindo os lares, dando início à era da
informação e modificando as relações econômicas da produção
industrial. Os computadores mudaram a atuação dos designers
gráficos. A evolução da tecnologia digital possibilitou-lhes operar
direta e simultaneamente com a diagramação, a tipografia e a manipulação de imagens. Esse processo foi democratizado, expandindo a atuação do designer gráfico: não estava mais restrito aos
profissionais com formação específica.

Reprodução/Arquivo da editora

Origem da cultura digital

Rudy VanderLans e Zuzana Licko. O segundo
número da revista Emigre, 1985.

Pioneiros da linguagem gráfica digital, o holandês Rudy VanderLans
(1955-) e a checa Zuzana Licko (1961-),
que viviam na Califórnia, lançaram
em 1984 a revista Emigre. A publicação apresentava experimentos como
a criação de fontes tipográficas por
meio de computador.

Pluralidade na arquitetura
dogma: ponto fundamental e
indiscutível de uma doutrina
ou sistema.

Foto Cortesia Venturi/Scott Brown e Associados

A década de 1980 começou imersa na discussão da decadência
dos valores propostos pelos arquitetos modernos (Capítulos 18 e
20). Teóricos como o americano Charles Jencks (1939-) opunham-se
aos dogmas modernistas, propondo a pluralidade do Pós-Modernismo. Jencks acusava a arquitetura moderna de disseminar edifícios
monótonos e impessoais, aumentando a segregação nas grandes cidades com a instalação de conjuntos habitacionais que se tornaram
instrumentos de controle social e opressão. Pensadores como o filósofo francês Jacques Derrida (1930-2004) apontavam que a arquitetura moderna almejara controlar a comunicação, o transporte e a
economia. Para Derrida, era o momento de desmontar esse plano de
dominação, encorajando a multiplicidade dos discursos.

Robert Venturi, Série de casas ecléticas, desenho, 1977.

O americano Robert Venturi (1925-) ficou conhecido por suas propostas inspiradas livremente nos estilos históricos, na cultura popular e na publicidade. Nesta composição, Venturi reuniu os estudos que fez para uma residência no final dos anos 1970. Ele
combinou nas fachadas vários elementos históricos (colunas, arcos, frontões, portas,
janelas), associando-os de forma inédita. Contra o grito de guerra dos modernistas,
“Menos é mais”, Venturi declarou: “Menos é chato”.
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Passado, presente e futuro

Reprodução/Galeria Tate, Londres, Inglaterra

O mundo cultural parecia não mais se importar com a expectativa pelo
novo, típica do Modernismo. Em vez disso, renovava-se o interesse pelo passado, por criar novas versões do que fora feito outrora. Havia também um
reconhecimento de que a manifestação cultural de nossa era é heterogênea
e pluralista. As distinções entre cultura erudita, cultura de massa e cultura
popular foram se tornando mais tênues. Viver o presente tornou-se mais importante que negar o passado ou propor novas formas para o futuro.
Depois da austeridade estética dos anos 1970, os artistas se rebelaram
contra a desmaterialização da arte. Na Europa, algumas exposições reuniram obras que retomavam de maneira renovada a linguagem tradicional
da pintura. Essa volta da pintura estava ligada ao Expressionismo (Capítulo 17), que rotulado pelos nazistas, nos anos 1930, de “arte degenerada”,
tornara-se a arte oficial da Alemanha Oriental. Artistas que ali haviam estudado e depois se mudado para o lado ocidental foram os pioneiros do
Neo-expressionismo e influenciaram
toda uma geração que passou a se valer da pintura para comentar o passado recente do país, ainda difícil de ser
digerido.
Anselm Kiefer (1945-) adotou a história da Alemanha como tema central
de sua pintura bastante sombria. Explorou o uso da tinta a óleo em sucessivas camadas e associou materiais
como areia, palha, madeira e fotografias em suas obras.

Anselm Kiefer. Urd, Verdande, Skuld (As Nornas), óleo, laca,
emulsão e fibra sobre tela, 4,2 m x 2,8 m, 1983, Tate Gallery,
Londres.

Kiefer representou em suas pinturas os espaços
monumentais e opressores da arquitetura fascista. Usando fotografias antigas e plantas arquitetônicas como referência, transformou estes espaços em ruínas. Nesta tela há uma presença sutil
das três Nornas, figuras da mitologia germânica,
a anciã, a mãe e a virgem, que olham respectivamente para o passado, o presente e o futuro.
Kiefer grafou seus nomes no teto abobadado do
espaço sombrio.
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Nos Estados Unidos, o precursor do Neo-expressionismo foi Philip Guston (1913-1980), que na fase
tardia de sua longa carreira explorou uma visão satírica do mundo.
O revigoramento da pintura nos anos 1980 está ligado também ao surgimento do grafite nas grandes cidades. Em Nova York, à época uma cidade violenta e com alta taxa de desemprego, jovens
pintavam os muros, o metrô
e espaços públicos de regiões
degradadas. Essas intervenções foram a princípio vistas
como vandalismo.

Philip Guston, A rua, óleo sobre tela, 1977.
Museu de Arte Moderna, Nova York.

AGE/Other/Museu de Arte Metropolitano, Nova York, EUA.

Arte da rua e a força das minorias

Autvis 2013/Reprodução/The Broad Art Foundation, Santa Monica, CA, EUA.

As pinturas de Philip Guston da década
de 1970 foram apresentadas na 16ª- Bienal Internacional de São Paulo, em 1981,
e impressionaram os jovens artistas da
chamada Geração 80.

Em junho de 1980, uma grande mostra de arte colaborativa, o Times Square Show, reuniu em
Nova York mais de cem artistas jovens que se apropriaram dos espaços espontaneamente. Havia ali
arte de rua, grafite, xerografia e outras formas alternativas de expressão. A exposição
revelou alguns artistas da rua ao mundo sofisticado da arte, tornando-se um marco na
história do grafite.
O novaiorquino Jean-Michael Basquiat
(1960-1988), costumava pintar os muros com
curtas frases filosóficas assinando-as como
“SAMO”. A partir do Times Square Show, seu
sucesso foi meteórico. Basquiat queria fazer
uma pintura que parecesse a de uma criança,
mas suas composições, aparentemente desleixadas, são muito sofisticadas.

Jean-Michael Basquiat. Trompetistas, 1983, The Broad Art Foundation,
Santa Monica, Califórnia.

Nesta pintura, Basquiat retratou os músicos de jazz Charlie Parker (em cima à esquerda) e Dizzy Gillespie e inseriu
uma série de referências verbais a suas composições. Ávido
colecionador de discos de jazz, Basquiat queria aumentar a
visibilidade dos afro-americanos nos meios culturais dominados por brancos em Nova York.
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nais e realizou inúmeros painéis públicos no
mundo todo. Muitas de suas imagens são referências explícitas à homossexualidade. Haring
foi uma das primeiras vítimas de Aids, doença
que adquiriria proporções catastróficas na década seguinte.

Fundação Keith Haring, Nova York, EUA.

Vivendo em Nova York a partir de 1978, Keith
Haring (1958-1990) aderiu ao movimento hip-hop, que tinha o rap (iniciais de rhythm and
poetry, ‘ritmo e poesia’), o break dance e o
grafite como principais manifestações. Haring
participou de grandes exposições internacio-

Keith Haring, sem título, 1982, Fundação Keith
Haring, Nova York.

Stan Honda/AFP/Other Images

Desenhando em espaços públicos, como o
metrô, Haring criou um vocabulário gráfico em que reapareciam imagens como
bebês engatinhando, cães que dançam e
óvnis. Na década de 1980, transportou
seus desenhos já conhecidos pelo público
para lonas coloridas.

Ao longo da década de 1980, a
expressão da sexualidade e a afirmação do universo feminino foram
temas constantes. O primeiro grande trabalho artístico assumidamente feminista foi O jantar de gala,
da norte-americana Judy Chicago
(1939-).

Judy Chicago, O jantar de gala, 1974-1979. Porcelana
pintada e bordado. The Brooklyn Museum of Art, Nova
York.

Esta obra consiste em uma enorme mesa
triangular em que a artista homenageia 39
mulheres, tanto reais quanto míticas. Para
cada homenageada há um serviço de jantar
completo, em que o prato e o guardanapo são
decorados com elementos que fazem alusão a
sua personalidade. Judy escolheu a pintura em
porcelana e o bordado por serem linguagens
tipicamente praticadas por mulheres e frequentemente tratadas como artesanato, não
como arte. O trabalho foi feito em colaboração
com ceramistas, pintoras e bordadeiras.
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Mágicos da Terra
da Austrália, da comunidade Yuendumu, criaram
coletivamente uma pintura de areia no chão do
grande salão do parque de La Villette. Do Brasil,
foram convidados Cildo Meireles (1948-) e Mestre Didi (1917-).
Alguns críticos consideram que a exposição
não alcançou seu objetivo, apresentando um
olhar exótico para arte não ocidental. O evento,
porém, marcou uma mudança de interesse do
centro para a periferia do sistema mundial, que
iria dominar os debates do final do século XX.

Reprodução/Mestre Didi/Acervo do artista

Philippe Migeat/RMN/Other Images/Museu Naciona, Paris, França.

Um marco importante no debate artístico
ocorreu em 1989, na exposição Mágicos da Terra, em Paris, um dos eventos comemorativos do
bicentenário da Revolução Francesa. O projeto
se propunha a investigar quem eram os artistas
e o que era a arte no mundo naquele momento.
A exposição apresentava obras de 50 artistas
contemporâneos norte-americanos ou europeus
e 50 de outros países. Entre os participantes estavam o alemão Anselm Kiefer e o fotógrafo canadense Jeff Wall. Artistas da cultura aborígene

Chéri Samba. Marcha de apoio à campanha sobre a Aids (SIDA é a sigla em francês).
Óleo sobre tela. 1988, 1345 cm x 2000 cm.

Esta pintura do congolês Chéri Samba (1956-), um dos participantes da
mostra Mágicos da Terra, representa uma passeata em apoio à campanha sobre a Aids. O artista considera que a leitura dos textos faz o público se deter mais longamente diante de sua pintura.

Mestre Didi, Opá Igi Ejo Meji atinEyé Kar Ióri (Cetro com serpente e pássaro no topo), sem data.

O baiano Mestre Didi cria objetos rituais desde criança. Aprendeu com os mais
antigos a manipular os materiais, confeccionando objetos e emblemas que dão
forma às entidades sagradas da cultura ioruba (Capítulo 8). De antiga linhagem
Ketu, Mestre Didi se autodefine como sacerdote-artista.
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Nos anos 1980, destacaram-se diretores que lançaram um olhar particular sobre determinadas situações
políticas, sexuais ou étnicas, formulando discursos
que incentivavam a disseminação da diversidade. Fugindo das categorias habituais de aventuras, romances
ou comédias, alguns filmes focalizavam as incertezas
filosóficas do final do século XX.

Gordon Willis/Everett Collection/Keystone

Visões caleidoscópicas

Jordan Cronenweth/Warner Bros/Everett Collection/Keystone

Cena de Zelig, filme de 1983 dirigido por Woody Allen.

Neste filme do inglês Ridley Scott (1937-), Los Angeles é
uma metrópole pós-industrial e a decadência está por toda
parte, na superpopulação e nas áreas degradadas. Em meio
ao caos urbano, réplicas de seres humanos se rebelam ao se
dar conta da brevidade de suas vidas. O desequilíbrio climático e o lixo, entre outras heranças da sociedade industrial, ambientam a narrativa num cenário úmido e sombrio.

Cena de Mulheres à beira de um ataque
de nervos (1988), de Pedro Almodóvar.

O espanhol Pedro Almodóvar (1950-)
realizou filmes de narrativa melodramática combinando elementos da
cultura espanhola e da estética pop.
Nos filmes de Almodóvar, irônicos e
emocionantes, as mulheres se envolvem em situações-limite: criaturas
fortes, complexas, sensuais e muitas
vezes histéricas.

J. L. Alcaine/Orion Pictures/Everett Collection/Keystone

Cena de Blade runner (1982), de Ridley Scott.

Neste filme, o nova-iorquino Woody Allen (1935-),
criou uma paródia de documentário ao contar
a história de Leonard Zelig (interpretado pelo
próprio diretor), homem capaz de transformar-se fisicamente, assumindo as características de
quem se aproximasse. Em diversas sequências
em branco e preto, o personagem é visto interagindo com personagens históricos. O filme punha
em xeque a crença de que a imagem filmada tem
necessariamente caráter documental.
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Os anos 1980 no Brasil
Cenário histórico
Na década de 1980 o Brasil voltou a ser uma democracia. Em 1982 os brasileiros votaram pela primeira vez, em
quase duas décadas, para escolher governadores estaduais e prefeitos de cidades estratégicas. Entretanto,
uma grave crise econômica se instalou no país. A estagnação da economia causou desemprego, perdas salariais
e descomunal inflação.
Lideranças políticas de oposição organizaram o movi-

mento Diretas-Já!. Apesar de comícios que reuniram meio
milhão de pessoas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o
movimento não obteve sucesso. Em 1987 foi organizada
uma Assembleia Nacional Constituinte, para reelaborar a
Constituição Nacional, adequando-a aos novos tempos.
A liberdade de expressão estava finalmente de volta ao
país. No final da década o Brasil pôde eleger um presidente por voto direto: Fernando Collor de Melo.

A grave crise econômica dividia o Brasil em uma
minoria rica e uma maioria empobrecida. Como fruto da desigualdade social, as periferias das grandes
cidades cresciam vertiginosamente e a maior parte
da população vivia à margem da cultura dominante.
Os valores culturais assimilados e defendidos
por essas populações periféricas estavam mais
próximos da cultura popular, das tradições afrodescendentes, da herança indígena e das lutas políticas da classe operária.
Junto a essa população excluída, nas periferias
urbanas, alastravam-se as ideologias da cultura
punk, importada da Inglaterra no final da década de
1970, e do hip-hop, trazida dos Estados Unidos em
meados dos anos 1980. Opondo-se diretamente ao
movimento “Paz e amor” dos hippies (Capítulo 23)
e comportando-se de forma insolente e agressiva,
os punks pretendiam negar o sistema capitalista e
os privilégios estabelecidos para os mais ricos.

Bettman/Corbis/Latinstock

O centro e a periferia

Os Sex Pistols e a estética punk, em foto de 1978, em Atlanta,
Geórgia, nos Estados Unidos.

A banda inglesa Sex Pistols, surgida no final da década de
1970, fazia um som sujo e difundia entre os jovens uma
ideologia anarquista.

endo um texto sobre o conceito
A vantagem dos termos centro e periferia reside justamente
na possibilidade de pensar esta relação em três dimensões,
como se discutíssemos não um mapa plano, mas um modelo
planetário em que diferentes núcleos agregam, cada um, os
seus satélites e giram, por sua vez, em torno de núcleos mais
poderosos, ocupando ao mesmo tempo a posição de centro do
seu pequeno sistema e periferia do sistema maior. Por exemplo, a economia brasileira é claramente periférica em relação
aos Estados Unidos ou à União Europeia, dependendo delas
para sua prosperidade, mas é central dentro do Mercosul e da

região como um todo. Mesmo dentro do Brasil existem regiões
centrais e periféricas, como existem grupos de empresas e
pessoas que centralizam o poder e a riqueza e outras que permanecem periféricas. Toda cidade tem também o seu centro
(ou centros) e a sua periferia. Juntando estes vários níveis é
possível identificar pessoas que moram em países centrais,
mas ocupam uma posição periférica, como um morador de rua
de Londres, ou vice-versa, como um alto executivo nigeriano.
CARDOSO, Rafael. Uma introdução à História do Design.
3. ed. Rio de Janeiro: Blucher, 2008. p. 214-215.
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Associação Cultural Videobrasil©Kiko Farkas

Reprodução/Arquivo da editora

Capa do disco Hip-hop: cultura de rua, de
Thaide & DJ Hum, 1988.

Um dos primeiros raps de crítica social
no Brasil foi Homens da lei, de Thaide
e DJ Hum, que focalizava a violência
policial na periferia de São Paulo.
Reprodução/Acervo Marcelo Tas

Os punks defendiam como linguagem o experimentalismo e as
ações coletivas urbanas. Na música, por exemplo, não era preciso
saber tocar um instrumento; o que valia era a atitude violenta desferida contra a sociedade. Assim como outras proposições revolucionárias do final do século XX, a estética punk foi engolida pelo
sistema e converteu-se em um elemento da moda e do consumo.
O hip-hop, desde seu surgimento na década de 1980, caracterizou-se pela busca de uma conexão entre periferias. Propunha um
estilo de vida apoiado em quatro elementos: o break, o grafite, o
DJ e o rap – tipo de discurso rimado recitado acompanhado de
música rítmica – e se colocava como uma forma de expressão capaz de denunciar a miséria e a violência sob as quais viviam os que
estavam à margem do sistema econômico dominante.
Ocupando uma posição mais central na sociedade, na elite das
grandes cidades brasileiras, surgiu uma geração decidida a festejar
e a se divertir. Na década de 1980, empreendimentos como o Rock
in Rio e o festival Vídeobrasil marcaram a celebração da volta à
democracia e a intensificação da produção cultural.
Nessa época chegaram ao Brasil as primeiras câmeras
de vídeo portáteis. Assim como os computadores, esses
equipamentos importados eram caríssimos. As pequenas
produtoras de vídeo que surgiram nessa época podiam
romper a relação de autoridade da televisão comercial,
que sobrepunha à diversidade cultural brasileira um discurso padronizado e homogeneizado.

Ernesto Varela (interpretado por Marcelo Tas) entrevista
Paulo Maluf em meados da década de 1980.

Uma dessas produtoras, o Olhar Eletrônico, fundado por Fernando Meirelles (1955-) e Marcelo
Tas (1959-), inventou Ernesto Varela, antirrepórter trapalhão que usava a ingenuidade para
estabelecer uma relação tipicamente incômoda
com o entrevistado. Numa de suas entrevistas,
Ernesto Varela perguntou a Paulo Maluf, então
candidato oficial da ditadura militar à presidência da República: “É verdade, Sr. Maluf, que o senhor é um ladrão?”.

Cartaz do 1º- Festival Vídeobrasil, 1983.

Em 1983 teve lugar em São Paulo o primeiro Vídeobrasil,
festival que se tornou fundamental na troca de experiências e no fomento da produção de documentaristas, ficcionistas e videoartistas do hemisfério sul.
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Leonilson, 1957 Fortaleza - 1993 São Paulo/Projeto Leonilson

Em 1984, a exposição Como vai você, geração 80? foi montada na Escola de Artes Visuais
do Parque Lage, no Rio de Janeiro, colocando
em cena uma geração que comemorava a volta da democracia. Essa mostra marcou a volta
do prazer de se expressar, reprimido durante os
anos de ditadura. O evento reuniu 123 artistas de
diferentes tendências, em grande parte do eixo
Rio-São Paulo.
A exposição contou com telas da carioca Beatriz
Milhazes (1960-), que ganhariam reconhecimento
internacional, com trabalhos da paulista Mônica
Nador (1955-), que assumiria um projeto de pintura de casas na periferia de São Paulo na virada
do milênio, com a ironia e a artesanalidade do cearense Leonilson (1957-1993) e a pintura bruta de
Leda Catunda (1961-), entre outros artistas.
De forma geral, os artistas participantes estavam interessados no fazer manual e prazeroso
da pintura e em expressar a subjetividade. PinLeda Catunda. Onça Pintada n. 1, 1984, tinta acrílica sobre cobertor,
tavam em grandes dimensões, sobre lonas e ou192,5 cm x 157,5 cm. Mac-USP, São Paulo.
tros suportes, sem o uso tradicional de chassis
Leda Catunda experimentou suportes variados para sua pin(requadros rígidos).
tura, como peças de vestuário, toalhas, couro, tapetes e até
Alguns artistas desse período desenvolveram
colchões. Mais tarde trabalhou com volumes estofados e
poéticas focalizando o corpo, o feminismo e a
transferência de fotografia para o tecido. A ausência de chassi
homossexualidade. É o caso do artista cearense
ressalta o suporte inusitado desta pintura: um cobertor.
Leonilson (Capítulo 3), que abordou questões de
comportamento e a moral social. Em seus trabalhos de pequenas dimensões, Leonilson mesclou desenhos, textos
e bordados. Em São Paulo, cinco jovens influenciados por Philip
Guston e Anselm Kiefer se entregaram ao experimento da pintura.
Reunindo-se no ateliêr Casa 7, produziram pinturas de grandes dimensões, usando tinta esmalte sobre papel kraft.

Reprodução MAC-USP/Acervo da Artista

Geração 80

Leonilson. Objetos de Marte, 1987, tinta
acrílica sobre lona, 100 cm x 200 cm

Leonilson muitas vezes representou
a si mesmo ou escreveu o próprio
nome, expondo suas angústias e dúvidas. Ao ser diagnosticado com Aids,
o artista transformou sua obra em
um testemunho de seus sentimentos
diante da aproximação da morte.
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Reprodução/Acrevo do artista

Nuno Ramos, Sem Título, 1989, 340 cm x
280 cm, vaselina, parafina, pigmento, tecidos,
metais, folhas de ouro sobre madeira.
Coleção do artista.

Com o final do grupo Casa 7, Nuno
Ramos, um de seus integrantes,
passou a associar materiais diversos à sua pintura, o que resultou em
objetos grandes e tridimensionais.
Depois explorou as possibilidades
da escultura e criou instalações. O
artista é sobretudo um pensador
que trabalha com suas inquietações,
explorando diferentes temas, mídias e técnicas.

cimentos nos quais objetos e atores performáticos
interagem causando situações inesperadas.
À medida que nos aproximamos da atualidade, as produções e o pensamento a respeito da
arte tendem a se multiplicar. Torna-se cada vez
mais difícil abarcar numa visão única, mesmo
que simplificada, a enorme variedade de manifestações que afloram em um mundo com inúmeros centros de interesse cultural.

Reprodução/Acervo do artista

Foi nesse espírito de criar novas situações e
mesclar cada vez mais as mídias, deixando que as
linguagens se contaminassem, que Tunga (1952-)
despontou no cenário da arte brasileira no final da
década de 1970. Trabalhando com referências extraídas da filosofia, das ciências naturais e da literatura, Tunga entende a arte como um campo multidisciplinar. Alguns de seus trabalhos, que prefere
chamar de “instaurações”, são verdadeiros aconte-

Tunga. True rouge (Verdade vermelha), 1997,
redes, madeira, vidro soprado, pérolas de
vidro, tinta vermelha, esponjas marinhas,
bolas de sinuca, escovas limpa-garrafa, feltro,
bolas de cristal, 1315 cm x 750 cm x 450 cm,
Inhotim, Brumadinho, MG.

Nesta obra, Tunga parte de um poema do inglês Simon Lane (1957-2012)
que descreve a ocupação do espaço
pela cor vermelha. Na inauguração
da obra, atores interagiam com os
recipientes pendentes de vidro, contendo líquido viscoso vermelho, que
era derramado sobre eles. Esses objetos lembram o teatro de marionete
e podem hoje ser manipulados pelo
público.
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Teatro de abertura
Reprodução/ Acervo Idart/Centro Cultural São Paulo

Repro

duçã

o/Ac
ervo

do a

rtista

No teatro, a tendência da crítica foi valorizar
encenadores específicos – a ponto de alguns estudiosos brasileiros chamarem os anos 1980 de
“era dos encenadores”. Ia-se ao teatro para ver
como determinado encenador, buscando uma
linguagem estética autoral, articulava o cenário,
a luz, os figurinos, os atores. A organização dos
elementos da cena ganhava o primeiro plano.
O principal expoente dessa tendência foi Gerald Thomas (1954-), brasileiro que começou
sua carreira na Inglaterra e a consolidou nos
Electra com Creta, peça dirigida por Gerald Thomas em 1987. Acervo
Idart/Centro Cultural São Paulo. Registro fotográfico de Djalma
Estados Unidos. Seus espetáculos não contaLimongi Batista.
vam uma história; eram constituídos pela junNesta montagem, a crítica brasileira deslumbrou-se com os
ção de textos, imagens e interferências, buscancenários de Daniela Thomas (1959-) e com o uso da luz, que
do gerar sensações no espectador e provocá-lo
dava ao espetáculo planos fantasmagóricos que apareciam e
a criar significados próprios. Seu trabalho foi
desapareciam. A apresentação tinha também interferências
marcado por uma produção técnica muito refidiretas do diretor, que entrava em cena para comentá-la no
nada – iluminação e efeitos de cena expressivos
meio do espetáculo.
e bem executados.
Na década de 1980 as possibilidades cênicas
foram expandidas e se fortaleceu a noção de que a linguagem teatral era a soma de todos os seus elementos,
contrapondo-se à ideia de que a dramaturgia é o elemento
central.
Esse alargamento das possibilidades do teatro tinha
relação com um novo gênero que surgia, vindo dos Estados Unidos e da Europa: a performance. Nessa forma
de arte, o uso do espaço e do tempo cênicos são regidos
por um princípio não tradicional. Na performance temos
uma cena em que não há personagens, nem enredo inteiramente definidos. O que vemos, essencialmente, é o artista. A ação que ele desempenha não pretende representar. As perfomances ocorrem apenas uma vez, marcando
seu caráter de acontecimento e rito. Guto Lacaz (1948-),
Denise Stoklos (1950-), Renato Cohen (1956-2003) e Ligia Clark fizeram parte dos performers mais importantes da época.
Videocriatura. Performance
Outro gênero inteiramente distinto fazia ende Otavio Donasci, 1982.
cher as salas: o Besteirol. Calcado na paródia, o
Em 1982, na Galeria de Arte São Paulo, na capital paulista, o
Besteirol era uma crítica aos costumes da Zona
performer Otavio Donasci (1952-) apresentou sua Videocriatura.
Sul carioca. O gênero “desmoralizou com o riso
Dentro da galeria vazia, surgiu um ser de 2 metros de altura,
a sisudez da cultura criada sob a ditadura”, como
vestido de preto e com um televisor em lugar de cabeça. Um
técnico o seguia, levando o fio. A criatura parecia possuir vida
definiu o jornalista Zuenir Ventura (1931-). Atraprópria, como um totem eletrônico: discursou, chorou, dançou
vés do deboche e do talento dos atores, o Besteicom um integrante do público, até que o televisor foi desligado
rol deixou sua marca: a crítica superficial e o riso
e o artista desmontou sua criatura em frente à plateia.
acima de tudo.
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Anos 1980: o rock brasileiro

Na década de 1980, o rock nacional alcançou
status de movimento. Constituiu um efeito de
todo o caldo cultural precedente, desde a Jovem Guarda, passando por Raul Seixas, Tropicalismo, e grupos como Secos e Molhados, somados à colossal influência dos Beatles, de Jimi
Hendrix (1942-1970) e do punk rock de grupos
como Sex Pistols e Ramones.
Adolescentes agora tocavam guitarras distorcidas em garagens e criavam versos para
desabafar e expressar suas visões de mundo,
desta vez não em alguma cidade dos Estados
Unidos ou da Inglaterra, mas em Brasília:
Não tem mais corinho vocal e vozes em falsete
falando das belezas naturais de um país imaginário, nem violãozinho com cordas e orquestra. Agora é energia e distorção, tambores rufando em 4
por 4 e a voz gritando pra você: “Somos os filhos da
revolução, somos burgueses sem religião, nós somos o futuro da nação, geração coca-cola....”
Villa-Lobos, Dado, “A explosão das bandas de rock, blocos afro e novos ritmos”.
Disponível em: <www.dc.mre.gov.br/imagens-e-textos/revista-textos-dobrasil/portugues/revista11-mat16.pdf>.

Joel Maia/Arquivo da Editora

A vida e a obra de Raul Seixas coincidem com o período de “maturação” do rock
nacional. Desde o fim dos
anos 1960, Raul criou sucessos como “Eu nasci há 10 mil
anos atrás” (1976) e “Maluco
beleza”(1977), conquistando
o público brasileiro.

Sérgio Borges/Arquivo da Editora

Após os anos de ditadura, a democracia
despontava no horizonte. A nova geração de
músicos trouxe sentimentos contidos, gritados por guitarras distorcidas, baixo e bateria:
um rock n’ roll brasileiro, com letras que expressavam desilusão e revolta, mas também
ironia e lirismo.
Autêntico, e dono de uma criatividade sem
tamanho, o baiano Raul Seixas (1945-1989)
inspirou os roqueiros dos anos oitenta e virou
lenda. Fã de Elvis Presley e Luiz Gonzaga, é o
compositor mais tocado em rodas de violão por
todo o país.

Os versos de Renato
Russo (1960-1996),
vocalista do grupo
Legião Urbana, expressavam dúvidas
e descreviam sentimentos da juventude, com altas doses
de melancolia.

Jovens, em sua maioria de classe média,
formavam as novas bandas de rock. Sua sonoridade foi bastante influenciada pelo punk rock,
que mistura simplicidade e agressividade. Bateria eletrônica e teclados podiam fazer parte
dos arranjos. A forma de cantar, muitas vezes
gritada, expressava um descontentamento com
o “apuro formal”, negando o estado de coisas
vigente ao redor.
Brasília, uma cidade que ainda buscava uma
identidade, cidade natal do grupo Legião Urbana (criado em 1982), foi apenas um dos lugares
em que as bandas de rock proliferaram no Brasil. Em 1981, surgiram os Titãs em São Paulo e
o Barão Vermelho no Rio de Janeiro. Os Engenheiros do Hawaii despontaram em Porto Alegre em 1985. Dois irmãos, Max e Igor, formaram
em 1984, em Belo Horizonte, o grupo Sepultura,
que viria a ser uma das bandas de heavy metal
mais influentes do mundo.
Inúmeros estilos conviveram no rock brasileiro. Paralamas do Sucesso, banda surgida em
1977 no Rio de Janeiro, fundiu reggae e ska com
rock. As composições de Cazuza (1958-1990),
vocalista do Barão Vermelho, eram cheias de
lirismo, enquanto as dos Titãs eram mais violentas, como o punk rock.
O primeiro festival Rock in Rio, realizado em
1985 no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, reuniu
mais de 300 mil espectadores, bandas nacionais
e do exterior. Nessa época, o rock nacional impulsionou o mercado interno de discos. Ao longo da década de 1990, os discos de vinil foram
sendo substituídos pelos compact discs (CDs),
que se tornaram a principal forma de armazenar músicas.
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Pesquisa rock brasileiro
A crise política e econômica dos anos 1980 foi o pano de fundo para a sedimentação do rock brasileiro. A linguagem dos
videoclipes se desenvolveu e deu maior visibilidade para as bandas nos canais de televisão.

GLOBAL
Através de um buscador de vídeos, assista ao videoclipe da música “i wanna be sedated”, da banda Ramones, lançado
em 1988.
Os shows da banda Queen eram marcados por intensa participação do público. Veja a interpretação de “Love of my life”
no primeiro Rock in Rio, em 1985.
Assista a uma apresentação ao vivo da música “Holidays in the Sun” (1977), da banda de punk rock inglesa Sex Pistols.
<www.sexpistolsofficial.com/videos/>
Explore o site da banda Rolling Stones, uma das grandes referências do rock and roll.
<www.rollingstones.com/>
The Rolling Stones: Shine a Light (Estados Unidos, 2008). Direção: Martin Scorsese.
O documentário acompanha dois dias dos bastidores de uma apresentação dos Stones em Nova York, em 2006. Uma
das maiores bandas de rock de todos os tempos, os Rolling Stones iniciaram a carreira na década de 1960.
(Acessos em: jun. 2013.)

BRASIL
Leia o texto “A explosão das bandas de rock, blocos afro e novos ritmos”, de Dado Villa-Lobos, no site do Departamento
Cultural do Ministério das Relações Exteriores do Brasil:
<www.dc.mre.gov.br/imagens-e-textos/revista-textos-do-brasil/portugues/revista11-mat16.pdf>.
Veja a letra de “Todo amor que houver nessa vida”, no site do Cazuza:
<www.cazuza.com.br/sec_discogra_view.php?language=pt_BR&id=9&coletanea=1>.
Ouça as músicas da Legião Urbana no site: <www.legiaourbana.com.br/discografia>.
Veja o grupo Sepultura tocar “Substraction”, em uma apresentação na Bélgica em 2011.
<http://sepultura.uol.com.br/pt/?s=videos&id=32>.
Num site de busca, procure o clipe da música “Maluco Beleza”, de Raul Seixas.
Cazuza: o tempo não para (Brasil, 2004). Direção: Walter Carvalho e Sandra Werneck. Baseado no livro Cazuza: Só as
mães são felizes, de Lucinha Araujo, o filme narra a história do artista, do sucesso como vocalista do Barão Vermelho
até a sua morte causada pela Aids.
(Acessos em: jun. 2013.)

LOCAL
Quem já foi a um show de rock? Deem um depoimento sobre um show de rock que presenciaram. Caso nunca tenham
ido a um, procurem gravar um depoimento de alguém (amigo, familiar) descrevendo a experiência de presenciar um
show marcante. Com a orientação do professor e caso seja possível, exibam o vídeo em sala de aula.

Que emoções um show provoca em você?

372

Arte_vu_PNLD2015_U3C25_358a375.indd 372

6/17/13 11:35 AM

Ação design gráfico
Agora que ouvimos muita música, vamos traduzir este som em imagem? A proposta desta atividade é criar uma capa para um
disco de rock. Vamos escolher uma banda, um disco e pensar numa imagem para este som.

PARA PREPARAR
Reúnam-se em grupos. Cada grupo deve escolher um álbum de uma banda de rock brasileira. Os grupos devem escolher discos
que já conhecem, já ouviram e gostam. inspirados pelas músicas do disco, o grupo deve pensar em uma imagem para a capa,
diferente da original. Pode ser uma foto, um desenho, uma pintura, coisas feitas a mão, um grupo de objetos, mas lembrem-se
de que é preciso colocar o nome da banda e do álbum na capa. E que tudo deve estar organizado em um campo quadrado 30 cm x
30 cm para um disco de vinil, 12 cm x 12 cm para um CD e 3 cm x 3 cm se for uma “capa” para MP3.

PARA AQUECER
Façam esboços das ideias, determinando como será a foto, que tamanho será a letra, que cor entra no fundo.

PARA VALER
De posse do projeto, preparem a produção da fotografia ou do desenho, colagem ou pintura. O grupo pode preparar duas ou mais
alternativas de imagens e depois avaliar qual a mais adequada.
O trabalho pode ser finalizado no computador em um programa de manipulação de imagem ou pode ser finalizado a mão, usando
colagem de letras recortadas. Adicione o nome da banda e do disco na foto. insira-a em seu blog e compartilhe-a em redes sociais.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Pesquisa câmera na mão
nos anos 1980, as câmeras de vídeo se tornaram mais acessíveis e eficientes, abrindo novas possibilidades para a produção de
conteúdo audiovisual de forma independente e experimental. um dos gêneros que mais se beneficiou com isso foi o documentário.
Com uma câmera na mão, muitos jovens saíram por aí para entrevistar gente e mostrar um mundo que não era visto na tevê comercial.

GLOBAL
Digite num buscador: O homem com uma câmera Dziga Vértov, para ver um documentário de 1929, um dos primeiros
a mostrar a vida urbana moderna por meio de narrativa visual e montagem experimental. O diretor russo Dziga Vértov
retratou as cidades de Leningrado e Moscou.
Roger e eu (Estados Unidos, 1989). Direção: Michael Moore.
O documentário registra a jornada do cineasta para entrevistar o presidente da General Motors que transferiu as indústrias montadoras de veículos dos Estados Unidos para países onde a mão de obra é mais barata.

BRASIL
Ilha das Flores (Brasil, 1989). Direção: Jorge Furtado.
Este documentário retrata a miséria de uma comunidade que sobrevive do lixo e denuncia a desigualdade social que permanece no Brasil. Para assistir ao documentário no site Porta Curtas, digite Ilha das Flores. <http://portacurtas.org.br>.
Para ver vídeos de entrevistas do personagem criado por Fernando Meirelles e Marcelo Tas, digite em um buscador de
vídeos Ernesto Varela.
Muito além do peso (2012 – 1h 24min. – SP), de Estela Renner.
Documentário que mostra os riscos à saúde decorrentes da obesidade, causada pela publicidade que incentiva os
maus hábitos alimentares: <www.muitoalemdopeso.com.br/>.
Guerreiro (2012 – 13 min. – SP) – Jovens realizadores: Beatriz Lima Fonseca, Diana da Silva Sousa, Murilo Oliveira
Brito, Cariná Reno Soci, Leonardo Mouques Tomé, Bruna da Silva Fernandes e Bruno Lino de Matos.
Assista ao filme no site do projeto Tela Brasil: <www.telabr.com.br/noticias/2012/09/27/o-guerreiro-do-parque-arariba/>.
Para conhecer e encontrar vídeos feitos em todo o Brasil visite o Porta Curtas. Procure os vídeos mais assistidos e
explore seu conteúdo no site: <http://portacurtas.org.br/>.
Denúncia na escola: Isadora Faber. Estudante de Florianópolis, que aos 13 anos criou página em uma rede social para
relatar as dificuldades de sua escola pública.
(Acessos em: jun. 2013.)

LOCAL
Com a ajuda do professor, pesquise se existe algum documentário produzido por membros da sua comunidade. Se existir, há entre eles manifestações ou formas de denúncias que visam combater problemas e injustiças e trazer melhorias
para a sua cidade?

PARA ENCERRAR
Depois de assistir ao material sugerido, discutir os tipos de documentários, a importância das denúncias e o seu poder de
transformação, converse com o professor e seus colegas sobre as diferenças entre jornalismo convencional, investigativo e
irreverente. e sobre a importância da responsabilidade social na escolha dos temas abordados.

De que modo o vídeo expressa ideias, produz arte,
e influencia a opinião pública?
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Ação é tudo verdade
Agora que você conheceu o jornalismo irreverente de “ernesto Varela”, personagem criado por Fernando Meirelles e Marcelo
tas nos anos 1980, e que assistiu a diversos documentários feitos sem recursos por todo o Brasil, vamos fazer um documentário que retrate algo de sua comunidade? Cada grupo vai realizar um documentário curto, de um a três minutos, usando uma
linguagem simples, retratando algo que ocorre em seu bairro ou na sua escola.

PARA PREPARAR
Em grupos de 5 alunos discutam temas para um documentário. Procurem um problema existente em sua cidade, como a falta
de um semáforo, de uma faixa de pedestres, um terreno que acumule lixo, problemas de acessibilidade, segurança. Ou pensem
em retratar as soluções de projetos que obtiveram resultados positivos para a comunidade, ou ainda as memórias de uma pessoa idosa que testemunhou fatos importantes.
A reportagem pode ser informativa, investigativa, ou uma denúncia.
Pesquisar, coletar informações e escolher os entrevistados são as primeiras etapas.
As perguntas devem ser definidas antes de cada entrevista. Bons resultados podem surgir com a improvisação, permitindo aos
entrevistados expressarem-se livremente, sem um roteiro fixo.
Pode ou não haver um repórter, que pode ser um personagem, como “Ernesto Varela”, usando outro nome, figurino.

PARA VALER
Para facilitar, o grupo deve tentar agendar as entrevistas para o mesmo dia.
Devem ser captadas diversas imagens do “objeto investigado”, procurando registrar flagrantes do problema e cenas que
caracterizem o lugar para serem usadas na abertura, por exemplo.
Escolha o melhor local antes de gravar cada entrevista, aproveitando o fundo para complementar ou contestar o entrevistado.
Faça um teste de som e imagem antes de gravar, para garantir a qualidade mínima necessária para o seu entendimento.
Tente conduzir a entrevista rumo ao tema e deixe o entrevistado falar. improvise caso surja alguma informação que não estava
prevista, investigue.

MOntAGEM
A montagem é a alma do documentário. Ao assistir ao material gravado, surgirão infinitas possibilidades para a edição. A montagem
agrega dinamismo à narrativa e é uma importante ferramenta para a construção do sentido, transmissão de ideias e impressões
pretendidas pela obra. A edição pode ser feita no computador, utilizando programas simples, cortando e emendando as melhores
sequências e sonorizando.
Aproveite ao máximo os recursos disponíveis em sua escola.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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New York Daily News Archive/Getty Images/Museu de arte Brooklin, Nova York, EUA.

capítulo 26

Arte do nosso tempo

Sensation:
uma gangue
de jovens
artistas
ingleses.

Daniel Mansur/Studio Pixel

Damien Hirst. Away from the flock (desgarrado do rebanho), 1994.

O diálogo entre
arte e paisagem
em Inhotim.

Jarbas Lopes. Ciclovia aérea,
2003-2004.

Guerra dos Bálcãs
1991-1999 Guerra do Iraque
2000 Exposição Sensation
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A banda Tecno Show durante festa de aparelhagem, em Belém (PA), em foto de 2008.

Reprodução/Odeon/Arquivo da editora

Tecnologia + raízes culturais: explosão da arte na periferia.

No início da década de 1990, disputas étnicas e religiosas levaram à
desintegração da Iugoslávia e à guerra entre sérvios, croatas e bósnios
na região dos Bálcãs.
Na Ásia, os Estados Unidos invadiram o Iraque e continuaram apoiando
Israel na disputa territorial com a Palestina. As seguidas ofensivas estadunidenses contra nações islâmicas estimularam a organização de grupos extremistas. Em 2001, terroristas organizaram um atentado contra
as torres do World Trade Center, em Nova York, e contra o Pentágono, em
Washington, revelando que mesmo os sistemas de segurança de nações
ricas e poderosas eram vulneráveis.
No final do século XX foi criada a União Europeia, instituição cujo desenvolvimento resultou na unificação da moeda na maior parte do continente em 2002.
A China, a Índia e o Brasil despontaram como economias de grande
potencial, assumindo importante papel político. Duas metrópoles da
América Latina – São Paulo e Cidade do México – ultrapassaram Nova
York em população. Alguns países africanos, como Nigéria e Angola, chamaram a atenção do mundo por seu potencial econômico e cultural.

O2 Filmes/Reprodução/Arquivo da editora

Cenário histórico

Cartaz do filme Cidade de Deus, 2002, de Fernando Meirelles.

A volta do cinema
brasileiro.
2001 Atentado ao World Trade Center
2002 União Europeia
377
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Um mundo exponencial
O maior símbolo do início do século XXI é a
internet. Por meio dessa rede, o mundo globalizado não só consome mas também produz informação. Qualquer pessoa conectada à internet pode
se manifestar, alcançando tanto seus vizinhos
quanto o outro lado do mundo. Essas trocas culturais simultâneas têm o poder de gerar diversidades em escala exponencial.
No final do século XX, muitos artistas pesquisavam as possibilidades de interação entre
vídeo e computadores, fazendo experiências

nas quais projeções, laser e células fotossensíveis são combinados para permitir participação do público.
A tecnologia digital modificou especialmente
os desenhos animados, que passaram da produção artesanal, em que as imagens eram registradas quadro a quadro, para a modelagem tridimensional de personagens em movimento feita
diretamente em computador. Muitas produções
cinematográficas de hoje envolvem projeção em
três dimensões.

Desenhos animados e tecnologia digital
Walt Disney Studios Motion Pictures/Everett Collection/Keystone

No processo tradicional de animação, os artistas desenhavam
uma a uma, sobre folhas de acetato transparente, as sucessivas
imagens que depois seriam registradas em filme, também uma a
uma. Com essa técnica, chamada stop motion, também é possível
animar figuras feitas de massa de modelar ou dar movimento a
objetos (Capítulo 19).
A primeira produtora de animação a investir, já na década de
1980, na geração de formas 3D por computador foi a empresa
estadunidense Pixar, que em 1995 lançou Toy Story, o primeiro
longa-metragem produzido digitalmente. Outros lançamentos se
seguiram: Vida de inseto (1998), Monstros S.A. (2001) e Os Incríveis (2004).
Apesar da evolução técnica da animação computadorizada,
o estúdio Ghibli, fundado em 1985 por Hayao Miyazaki (1941-),
no Japão, trabalha apenas com desenhos feitos a mão, embora o
cineasta tenha chegado a usar computadores em filmes como A
viagem de Chihiro, lançado em 2002.
Usando o que há de mais avançado em tecnologia, o filme Avatar, escrito e dirigido por James Cameron (1954-), foi o maior
sucesso de bilheteria da história do cinema até a primeira década
do século XXI.

Wall-E, animação lançada em 2008 pela
Pixar. 97 minutos.

Da associação da Pixar com os estúdios
Disney em 2006, resultaram sucessos
comerciais como Wall-E (2008) e Up:
altas aventuras (2009). Os filmes de
animação continuam alcançando grandiosos lucros de bilheteria.
Walt Disney Studios Motion Pictures/Everett Collection/Keystone

Mauro Fiore/20th Century Fox/Everett Collection/Keystone

Avatar, de 2009, dirigido por James
Cameron. 162 minutos.

Ponyo, animação de 2009 dirigida por
Hayao Miyazaki. 101 minutos.

Apesar do enredo previsível, este filme
de ficção científica de estética esmerada inova ao fundir atores reais e imagens criadas digitalmente. Utilizando
tecnologia 3D, o filme é um híbrido de
cinema e animação.

Miyazaki inspira-se nas lendas tradicionais japonesas para criar universos
de beleza singular. Em 2009, Ponyo,
uma menina-peixe, conquistou público
mundial apresentando a riqueza da vida
marinha.
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Arte e tecnologia

Jenny Holzer. Projeções realizadas no Rio de
Janeiro, 1999.

A maior parte dos trabalhos de Holzer é
concebida para espaços públicos. Seus
textos, sempre irônicos e perturbadores, podem figurar em cartazes, painéis eletrônicos ou, como ocorreu em
1999 no Rio de Janeiro, projetados nos
morros e até nas ondas do mar.

Beto Felício/Acervo do fotógrafo

Nas artes visuais, uma das artistas precursoras no uso de
projeções luminosas foi a nova-iorquina Jenny Holzer (1950-).
Membro do grupo de artistas colaborativos Colab, que organizou
o Times Square Show na década de 1980 (Capítulo 25), Holzer se
destacou por levar o texto para o âmbito das artes visuais.

de ambientes museográficos. Filmagens feitas a
partir do ponto de vista de uma formiga num jardim ou de um peixe na água envolvem o público
em estímulos sensoriais.
Reprodução/Arquivo da editora

Outra artista que se destaca nessa área é a suíça Pipilotti Rist (1962-), com videoinstalações em
espaços tridimensionais. Em seus trabalhos mais
recentes, as projeções ocupam todas as paredes

Pipilotti Rist. Ever is over all.
Videoinstalação, 1997, Museu de Arte
Moderna, Nova York.

Nesses trabalhos as cores são saturadas e o tempo de projeção é
alterado. Nesta videoinstalação,
as telas perpendiculares mostram
à direita flores num jardim e à esquerda uma jovem que subitamente
arremessa a planta contra carros
estacionados, num ato de violência
aparentemente descabido.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES ARTE E ECONOMIA..

O mercado de arte
Em 2000, uma exposição de jovens artistas ingleses – os YBAs
(Young British Artists) – teve grande repercussão mundial. Denominada Sensation, mostrava obras que chocaram o público
por apresentarem animais mortos, sangue e até excrementos.
A exposição Sensation mostrava o trabalho de jovens artistas
cujas obras pertenciam à coleção de Charles Saatchi, dono de
uma galeria londrina que tinha interesse em promover a nova
geração. Muitos de seus integrantes se projetaram no cenário
mundial, mas foi Damien Hirst (1965-), cujos trabalhos têm a
morte como tema central, quem melhor aproveitou as relações
mercadológicas.
Stephen Simpson/London News Pictures/Zumapress/Glow Images

Em setembro de 2008, às vésperas de uma crise econômica
que abalou os Estados Unidos e a Europa, Hirst vendeu sem
o intermédio de galeristas todas as obras produzidas em seu
ateliê. O negócio ultrapassou as previsões mais otimistas, totalizando 198 milhões de dólares.
Desde o Renascimento, comprar e vender obras de arte tem sido
em geral um bom negócio. Hoje, porém, o mercado de arte tomou uma escala que ultrapassa o modelo da galeria. Fundos de
investimentos, assessorados por especialistas, adquirem obras
de artistas emergentes que podem atingir grande rentabilidade.
No século XXI, mesmo instituições culturais públicas precisam ser sustentadas com estratégias comerciais, o que requer
atrair financiamentos para suas
atividades. Por exemplo, museus
são transformados em franquias;
marcas conhecidas patrocinam
prêmios e mostras. Alguns jovens
artistas, no entanto, buscam se posicionar com maior independência em relação a esse mercado
institucional. A própria estratégia
de vendas pode constituir uma atividade artística e de comunicação.

Damien Hirst. A impossibilidade física
da morte na mente de alguém vivo.
Instalação, 1991.

Piratão, Filé de Peixe. Capa de material vendido em
bancas de camelô em feiras no Rio de Janeiro, 2009.

Reprodução/Arquivo da editora

Para evocar a morte, Hirst utiliza nesta
obra um ícone do medo primordial –
um tubarão de mais de 4 metros imerso em formol.

Artistas organizados nos chamados “coletivos”
articulam sua sustentabilidade reinventando o
comércio e o sistema de trocas. É o caso do coletivo Filé de Peixe, que comercializa videoarte no
esquema de camelôs. O projeto Piratão, desenvolvido desde 2009, é uma prática artística que
investiga e simula a economia informal como veículo para visibilidade, aquisição e circulação de
trabalhos de videoarte.
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Ao redor do mundo
arte contemporânea, precisamos dar a volta ao
mundo e optar por uma seleção, que no entanto
será apenas uma dentre muitas possíveis.
O artista chinês Cai Guo-Qiang (1957-), que vive
atualmente em Nova York, trabalha com diversas
mídias, como desenho, escultura, vídeo e performance. Suas proposições concentuais partem de
tradições das culturas orientais para refletir sobre
a história da civilização.
Philippe Migeat/RMN/MNAM, Centro Georges Pompidou, Paris, França.

Um enorme contingente de artistas em todo o
mundo, operando linguagens variadas, compõe o
universo complexo e plural da arte contemporânea, produzindo reflexões sobre cultura, história,
política, religião, gênero, tempo, espaço e natureza, entre outros temas. A vida em sua totalidade
ocupou os espaços expositivos, emocionando-nos e ativando o que há de mais humano em
cada um de nós. Para apresentar uma amostra da

Boa viagem: 10 mil objetos confiscados no
aeroporto. 2004. 2 metros de altura.

Nesta instalação projetada pelo
artista para a 26a Bienal de São
Paulo, em 2004, Cai Guo-Qiang
reuniu objetos cortantes como
tesouras, facas e alicates confiscados pelo departamento de segurança do aeroporto de São Paulo
em um avião de 9 metros feito
de bambu trançado, segundo uma
técnica tradicional chinesa.

ções ancestrais. A herança artística é ali passada
de mãe para filha: quando uma jovem atinge a
puberdade, retira-se da sociedade para aprender
padrões cerimoniais tradicionais.

Emilie Chaix/Photononstop/Latinstock

Esther Mahlangu (1935-), que participou da
mostra Mágicos da Terra, faz parte da comunidade Ndebele, que, ao contrário de muitas outras
da África do Sul, conseguiu preservar suas tradi-

A artista Ester Mahlangu, bordando um tapete.
Foto de 2009.

Mahlangu é uma divulgadora da inteligência
visual de sua cultura. Ela desenha a mão livre,
sem projetar ou medir. Embora puramente abstratas à primeira vista, suas composições se
baseiam em um sistema simbólico.
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Um artista que nos leva a pensar o
mundo a partir do choque de culturas
é o indiano Anish Kapoor (1954-), que
vive na Inglaterra e cujas obras suscitam discussões em torno das percepções humanas.

Anish Kapoor. Marsyas, 2002, Tate Modern, Londres.

Shirin Neshat/Cynthia Preston/Cortesia Galeria Gladstone, Nova York, EUA.

View Pictures/Alamy/Other Images

Feita para o museu Tate Modern, em Londres, esta
escultura temporária era composta de três anéis
de aço unidos por uma única membrana de PVC.
Dois anéis foram posicionados verticalmente, em
cada extremidade do ambiente, enquanto um terceiro, central, está suspenso horizontalmente. A
escultura é fruto da geometria gerada pela junção
das três estruturas de aço pela membrana. Kapoor
associa a membrana vermelha à pele de Mársias,
sátiro da mitologia grega que foi esfolado vivo
pelo deus Apolo.

Em seus filmes e fotografias, a artista iraniana Shirin Neshat
(1957-) questiona referências e códigos culturais, religiosos e
sociais do mundo muçulmano. Radicada nos Estados Unidos,
desenvolveu nos anos 1990 a série fotográfica Mulheres de Alá,
que discute o papel da mulher na sociedade islâmica.

O Brasil é matriz
cultural
Na virada do milênio, também o Brasil assumiu o papel de
matriz cultural e se tornou centro da atenção de criadores das
mais diversas linguagens. O país desponta como nação em que
a diversidade cultural alimenta a arte e a cultura, o que se revela
na música, nas artes visuais, na cultura popular, no design, na
moda, no grafite, entre outras áreas. Os brasileiros são vistos
como inventores de uma estética calorosa, sensual, festiva, mas
também questionadora.
A mineira Rivane Neuenschwander (1967-) é um exemplo
da nova geração de artistas empenhados em reduzir a distância entre criador e espectador, conceito estabelecido no Brasil
em fins da década de 1960 por Lygia Clark e Hélio Oiticica
(Capítulo 23).

Shirin Neshat. Silêncio rebelde, da série Mulheres
de Alá. Fotografia feita por Cynthia Preston.
27,9 cm x 35,6 cm, 1994.

Nesta imagem, Shirin posa com roupagem
tradicional do mundo muçulmano e traz
o rosto coberto por caligrafia islâmica,
enquanto um rifle aponta para o alto. A
mescla de elementos visuais evidencia a
tensão que permeia o tema.
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Natasha Harth/Coleção Thyssen-Bornemisza/Galeria de Arte Moderna Queensland, Austrália.

Rivane Neuenschwander. Eu desejo o seu desejo. Instalação, 2003.
Fitinhas coloridas impressas com desejos de várias pessoas.
Dimensões variáveis. Foto de 2011.

Zuma Press/Diomedia/Thompson Drill Hall, Nova York, EUA.

O artista carioca Ernesto Neto (1964-) (Capítulo 23) envolve pessoas em formas orgânicas coloridas feitas de membranas tênseis, que promovem
experiências sensoriais e convidam ao prazer. De
“gotas” de lycra preenchidas com ervas e temperos
emanam aromas. Piscinas de bolinhas plásticas,
colchões deformáveis e túneis de crochê suspensos levam o visitante a vivenciar o prazer de ser
envolto pela maciez.

Apresentada pela primeira vez em 2003, em Paris, essa
obra se refere a uma tradição popular brasileira: as fitas
do Senhor do Bonfim, imagem da igreja do mesmo nome,
em Salvador. Muita gente amarra essa fita no pulso e faz
três pedidos; segundo a tradição, quando a fita se rompe, os desejos serão atendidos. Neuenschwander pediu
a amigos que escrevessem seus desejos e imprimiu-os
em fitas coloridas. Em Paris, os visitantes da exposição
podiam levar as fitas, carregando assim os desejos de
outros em seus braços. Em troca, deixavam seus próprios
desejos anotados, de modo que a artista pudesse confeccionar novas fitas para a exposição seguinte.

Ernesto Neto. Antropodino. Instalação para o Armory Show, Nova York, 2009.

Esta grandiosa estrutura orgânica, constituída de peças de madeira encaixadas, envoltas por camadas de
malha transparente interligadas a uma grande cobertura também de malha, da qual pendem “gotas” contendo
pigmentos, isopor e ervas, lembra as formas de grandes répteis do passado.
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Victor Almeida/Arquivo da Editora

Chelpa Ferro/Acervo do artista

Chelpa Ferro. Nadabhrama, 2003. Instalação para a 26a Bienal Internacional de São Paulo,
2004. Galhos de árvore (pau-negro), motor, base de ferro e circuito elétrico.

Nessa criação, o andar do espectador aciona um pequeno motor que movimenta galhos carregados de vagens secas fixados às paredes. O som emitido
pelas sementes no interior das vagens lembra o cair da chuva.
Frederic Soltan/Corbis/Latinstock

Explorando os sentidos do
som, o grupo Chelpa Ferro se formou em 1995. Seus três integrantes, os cariocas Barrão (1959-) e
Sergio Mekler (1963-) e o paulista
Luiz Zerbini (1959-), propuseram-se a desenvolver um trabalho que
integra som, imagens e objetos.
O Brasil tem chamado atenção
do mundo na cultura de rua. Grafiteiros e pichadores brasileiros têm
sido tema de exposições internacionais. O grafite apareceu nas ruas
do país na década de 1980. Em São
Paulo, Alex Vallauri (1949-1987),
usando a técnica do estêncil, espalhou pela cidade personagens como
A rainha do frango assado. No final daquela década, estimulados na
escola pública a pintar em grandes
dimensões, Zezão (1971-), Vitché
(1969-) e os irmãos Otávio e Gustavo
Pandolfo (1974-), conhecidos como
Os Gêmeos, acabaram se dedicando
à pintura dos muros da cidade.
Outro campo em que o Brasil
desponta com vigor no século XXI
é como produtor de design, tanto
de artigos de uso cotidiano quanto de criações de alta tecnologia,
como aviões a jato para o mercado
empresarial.

Os Gêmeos. Grafite em parede em Lisboa, 2010. Foto de 2011.

Os Gêmeos têm realizado grafites em edificios públicos, além de projetos de
intervenção urbana em diferentes cidades do mundo, como esta pintura que
interage com a fachada de um prédio abandonado em Lisboa.

Fernando e Humberto Campana. Sandália de plástico, 2004. Foto de 2006.

O sucesso dos irmãos Fernando (1961-) e Humberto (1953-) Campana é fruto de
uma característica da cultura brasileira: a capacidade de inventar soluções a partir
de materiais e processos disponíveis. No projeto das sandálias feitas de plástico
injetado, que permite grandes tiragens, com vendas mundiais, foi preservada a gestualidade do trabalho manual, visível no trançado.
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Museus: catedrais contemporâneas
paços são investidas tecnologia, expectativas e força simbólica, elementos que, na Idade Média, eram
dirigidos à construção das catedrais (Capítulo 11).
Esses espaços culturais têm reabilitado territórios urbanos degradados e agregado valor institucional a seus patrocinadores. A cultura tem
sido usada como espetáculo midiático, promovendo a atividade econômica.
Image Broker/Glow Images

A valorização do mercado de arte, o interesse
de empresas em patrocinar iniciativas culturais e a
aproximação entre arte e entretenimento promoveram a criação de espaços para as práticas culturais.
Museus, salas de concerto, teatros e centros culturais são hoje construídos em toda parte, tornando-se arenas de experimentação para arquitetos do
mundo inteiro. No projeto e concepção desses es-

Frank Gehry. Museu Guggenheim Bilbao,
Bilbao, Espanha, 1993-1997. Foto de 2012.

Adam Eastland Art + Architecture/Alamy/Glow Images

Com suas formas esculturais, o Museu
Guggenheim Bilbao, projetado pelo
arquiteto canadense Frank Gehry
(1929-), transformou a paisagem e
o valor econômico de um subúrbio
industrial, a ponto de tornar-se um
atrativo para o turismo da região e
um símbolo para a população basca.

OMA, Rem Koolhas e outros
arquitetos. Casa da Música, Porto,
Portugal, 2005. Foto de 2007.

A Casa da Música, na cidade do
Porto, foi projetada pelo escritório internacional OMA. Apesar da
aparência facetada do edifício de
concreto, que é sede da Orquestra Nacional do Porto, o auditório é um poliedro regular com
paredes de vidro nas extremidades, o que faz da própria cidade o
cenário das apresentações.
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desse inédito crescimento da importância das
artes visuais no Brasil, foi criado um espaço de
experimentação que se distingue hoje em todo o
mundo: o Instituto Inhotim. Inaugurado em 2006
no município mineiro de Brumadinho, o local é
um parque idealizado pelo empresário Bernardo
Paz para abrigar obras de arte contemporânea.

Doug Aitken/Foto:Pedro Motta/Inhotim, Brumadinho, MG.

A cidade do Rio de Janeiro, sede de uma Copa
do Mundo e de uma Olímpiada em uma mesma
década, torna-se beneficiária de vários projetos
de grande porte, como o Museu do Amanhã, do
arquiteto espanhol Santiago Calatrava (1951-),
e o Museu de Arte do Rio (MAR), do escritório
brasileiro Bernardes & Jacobsen. No contexto

Doug Aitken. Sonic pavillion, Instituto Inhotim,
Brumadinho, MG, 2009.

Inhotim oferece aos artistas a oportunidade de criar obras especialmente para
o local. Como a obra do estadunidense
Doug Aitken (1968-), conhecido por trabalhos que investigam o espaço, o som
e o tempo. Aitken projetou um pavilhão
cilíndrico no qual o visitante ouve sons
emitidos no interior da Terra, captados
a 200 metros de profundidade. O edifício
amplifica os sons e transmite a sensação
mágica de que a Terra respira.

A retomada do cinema brasileiro
Reprodução/Europa Filmes

Nos primeiros anos da década de 1990, o número de filmes produzidos no Brasil caiu a quase zero. No entanto, com a recuperação
da produção nacional, 13 longas-metragens foram lançados em 1995.
O cinema da retomada marcou o início de uma nova forma de financiamento da indústria audiovisual, através das leis de incentivo fiscal. A mais significativa foi a Lei do Audiovisual, de 1993, que permitia
a empresas privadas abater do imposto de renda os valores investidos
em obras audiovisuais. Com as leis de incentivo, o cinema nacional
continuou dependente do Estado, mas agora de forma indireta.
A década de 1990 trouxe produções bastante diversificadas, o
que torna difícil agrupá-las em uma unidade temática ou estética.
Uma tendência forte dessa época foi a valorização de dramas individuais, em lugar de filmes sobre problemas sociais.
Entre os filmes de maior bilheteria da virada do século estão
Carandiru, de Hector Babenco, de 2003, com mais de 4 milhões
de espectadores, e Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, lançado em 2002, com público superior a 3 milhões. A expansão dos
cinemas multiplex – complexos de quatro ou mais salas geralmente localizados em shopping centers e com ingressos mais caros
que os de salas tradicionais – e o fechamento de cinemas de rua
levaram a uma elitização do público.

Cartaz de Carlota Joaquina, a princesa do
Brasil, filme de 1995 dirigido por Carla
Camurati.

Um marco do cinema brasileiro dos
anos 1990 foi esta comédia de Carla
Camurati (1960-), que levou 1,3 milhão
de espectadores ao cinema.
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Walter Carvalho/Rio Filme

Os impactos da tecnologia digital no cinema
As novas tecnologias facilitaram o uso de aparelhos portáteis
para a captação, edição e circulação de imagens em movimento.
Os equipamentos digitais levaram a uma democratização da prática cinematográfica, estimulando o interesse pelo audiovisual.
Os meios digitais beneficiaram particularmente o campo dos documentários. O projeto do filme O prisioneiro da grade de ferro:
autorretratos (2003), de Paulo Sacramento, envolveu trabalho
conjunto de profissionais do cinema e detentos do extinto complexo presidiário do Carandiru, em São Paulo, que participaram
de cursos de vídeo e som.
Nas duas últimas décadas, o documentário brasileiro ganhou
força e se estabeleceu como espaço de experimentação da linguagem audiovisual. Um dos grandes responsáveis por essa conquista
foi o diretor Eduardo Coutinho (1933-), com mais de 20 filmes realizados. Sua primeira obra, Cabra marcado para morrer (1964-1984), pode ser considerada um épico da história do cinema: uma
ficção sobre o assassinato de um líder camponês, cujas filmagens
foram interrompidas com o golpe militar de 1964. Para finalizar o filme, Coutinho retornou ao lugar 20 anos depois
e reencontrou a paisagem e os personagens, transformados pelo tempo.

Cartaz de Central do Brasil, filme de 1998
dirigido por Walter Salles.

Em Central do Brasil (1998), do diretor
Walter Salles (1956- ), cidades do interior do Nordeste e a maior estação
de trens do Rio de Janeiro serviram de
pano de fundo para a jornada dos dois
personagens principais. O filme recebeu
vários prêmios no exterior.

Goran Mihajlovski/Alamy/Other Images

Câmera cinematográfica sobre tripé (c. 1910) e
câmera digital (década de 2010).

Algumas décadas atrás, filmar ou mesmo fotografar envolvia procedimentos complexos,
custosos e demorados. Exigia-se conhecimento
técnico para ajustar os controles da câmera e,
para que as imagens se tornassem visíveis, o
filme precisava ser revelado quimicamente em
laboratórios especializados. O som tinha de ser gravado separadamente e então combinado à filmagem. Todo esse processo foi drasticamente simplificado em décadas recentes.

Cena de O prisioneiro da grade de ferro: autorretratos, documentário de
2003 dirigido por Paulo Sacramento.

Usando pequenas câmeras digitais, detentos do complexo do Carandiru tiveram a liberdade de filmar seu cotidiano, produzindo
material que foi incorporado a imagens captadas pela equipe profissional. Para o espectador não fica clara a autoria do que é visto
na tela. Nessa obra, os presos deixaram de ser apenas o objeto da
filmagem e participaram da criação, mostrando o que se oculta atrás
de muros e grades.

Reprodução/Olhos de Cão Produções Cinematográficas

Bettmann/Corbis/Latinstock
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Tecnologia e volta às raízes
A partir do fim dos anos 1980, gravadoras,
rádios e emissoras de televisão ditavam tendências e modismos, promovendo um único gênero musical por períodos inteiros. Axé music,
pagode, lambada e música sertaneja tiveram
seus períodos de eclosão e divulgação, num ciclo mercadológico, de lançamento, exploração
exaustiva e declínio.
Algumas bandas remaram contra essa corrente produzindo trabalhos diferenciados ao
mesclarem ritmos e influências. Foi o caso do
movimento Mangue beat de Recife, que teve na
banda Nação Zumbi e em seu vocalista Chico
Science (1966-1997) os maiores expoentes.

de computador tornaram a gravação musical
acessível a maior número de músicos.
O poder de produção e divulgação deixou de
ser exclusivo de emissoras de TV, gravadoras
e rádios. No século XXI, o computador, tanto
como veículo de divulgação quanto como ferramenta de composição e edição, assume um lugar
privilegiado na relação do homem com a música.
Na virada do século, a música eletrônica
cresceu, diversificando-se em estilos que se
mesclaram a ritmos regionais e originaram o
funk carioca, o tecnobrega do norte do Brasil e
o reggaeton da América Latina.
Na periferia de Belém, desenvolveu-se, um
mercado de música adaptado a nosso tempo.
Novas formas de produzir, distribuir e promover música foram empregadas. Artistas gravam
em estúdios próprios e camelôs divulgam e
vendem os CDs a preço acessível. Os músicos
gravam seus shows em DVDs, que também são
vendidos pelos ambulantes. Nesse panorama,
os shows respondem por uma parcela considerável da renda do artista.
Este sistema alternativo ocorre não somente
no Brasil, mas nas periferias de países tão diferentes como México, França, Costa do Marfim
e Angola. Há porém algumas semelhanças: festas com grandes sistemas de som, venda de CDs
por preço baixo e música local sendo produzida
e vendida no mesmo lugar.

Chico Science e Nação Zumbi, em foto de 1993.

Misturando alfaias com guitarras elétricas e mesclando rock e
rap com ritmos regionais, Nação Zumbi criou uma nova sonoridade a partir de gêneros tradicionais como o maracatu.

Na primeira década do século atual, o modelo de venda e consumo de música passou
por uma transição. A facilidade em copiar
CDs e a utilização da internet possibilitaram
compartilhar conteúdos, levando a uma queda drástica nas vendas de discos. Por outro
lado, grande parte do acervo musical da humanidade tornou-se amplamente disponível,
a baixo custo. Ao mesmo tempo, programas

Luciano da Matta/Agência A Tarde/Futura Press

Heudes Regis/Cedoc/Abril

Show da banda Calypso, em 2010.

A banda belenense Calypso, liderada por Ximbinha (1974-) e
Joelma (1974-) vendeu milhões de discos de forma independente, sem assinar contratos com grande gravadoras.
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Processo colaborativo no teatro
Guto Muniz/Arquivo da editora

O Primeiro Manifesto Arte contra a Barbárie,
lançado em maio de 1999 por grupos de teatro,
artistas e intelectuais da cidade de São Paulo,
trouxe à tona o debate sobre o incentivo estatal
à produção e distribuição do teatro.
Os artistas viam que para fazer teatro era
preciso buscar dinheiro por meio das leis de incentivo fiscal, com as quais as empresas podem
destinar parte de seus impostos direcionando-os
a iniciativas culturais. Nesse sistema, as decisões
sobre quem deve receber os recursos fica nas
mãos dos profissionais de marketing, que escolhem montagens que reforcem a boa imagem das
empresas para as quais trabalham. Para atraírem
investimento, os artistas precisam adequar sua
produção a exigências comerciais, como a de
contratar atores famosos e encenar textos renomados. Essa política deixa pouco espaço nos palcos para a experimentação e a contestação.
O movimento Arte contra a Barbárie buscava
uma alternativa para a produção teatral, em que
o poder público se incumbisse do financiamento das produções. Em 2002 implantou-se a Lei
de Fomento ao Teatro da Cidade de São Paulo.
A partir dessa lei foi possível aos grupos de
artistas reunirem-se em torno de projetos político-estéticos, enfrentando as contradições da
realidade social e buscando através do teatro
Eduardo Knapp/Folhapress

Romeu e Julieta, peça encenada pelo grupo Galpão. Foto publicada
em 2012.

Em Minas Gerais destaca-se o grupo Galpão. Iniciado como teatro
de rua, o grupo Galpão desenvolve sua pesquisa através das linguagens do circo e da música (sempre ao vivo, tocada pelos próprios atores), transpondo clássicos do teatro para uma linguagem
brasileira, numa mistura de erudito e popular.

um enunciado coletivo. Nesse modelo o teatro
deixa de ser a reprodução do que um encenador
concebe a partir de um texto escolhido. A peça
muitas vezes se organiza sem um texto prévio,
mas se constrói a partir de um atrito criativo entre determinado problema da realidade e a ação
de todos: ator, diretor, dramaturgo, iluminador,
figurinista, cenógrafo, no chamado processo
colaborativo.
Nesse modo de fazer teatro, todos os integrantes têm voz ativa na criação, cada um se
coloca a partir daquilo que faz.
O processo colaborativo expandiu o
leque de ação do teatro. Em 1992, funO Livro de Jó, peça encenada
da-se o grupo Teatro da Vertigem, sob
pelo Teatro da Vertigem.
São Paulo, 1995. Imagem do
a direção de Antonio Araújo (1966-).
Acervo Idart/Centro Cultural
As primeiras montagens do grupo tiSão Paulo. Foto de João Caldas.
nham como tema a Bíblia, o sagrado
A Trilogia bíblica foi encedentro do mundo contemporâneo.
nada dentro de uma igreja,
Outros grupos atuam na cidade de
em um hospital abandonaSão Paulo, como Companhia São Jorge
do e nos corredores e celas
de Variedades, Companhia do Latão,
de um presídio desativado.
No elenco de O Livro de Jó,
Grupo XIX, Pombas Urbanas, e Doloa segunda peça da trilogia
res Boca Aberta Mecatrônica de Artes.
encenada pelo Teatro de
Em 2009, a Cooperativa Paulista de
Vertigem, estava Matheus
Teatro tinha em seus registros mais de
Nachtergaele (1969-).
900 grupos cooperados.
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Pesquisa videoclipe
A tecnologia digital e a democratização da internet possibilitaram a produção e a divulgação de obras audiovisuais em tempo
real. Vídeos, curtas, clipes, performances, documentários, paródias e qualquer tipo de manifestação estão hoje ao alcance de
todos. Vídeos caseiros, simples e despretensiosos, podem se tornar um sucesso, com milhões de reproduções. Vamos assistir
a alguns videoclipes históricos e também clipes contemporâneos feitos em um plano sequência, isto é, uma única tomada
para toda a música.

GLOBAL
The Beatles – Yellow Submarine (1968 – 89 min.)
Podemos chamar de primeiro videoclipe da história o filme Submarino Amarelo dirigido por George Dunning, animação
realizada a partir das músicas dos Beatles, que foi lançada em 1968.
Michael Jackson – Thriller (1982 – 13 min. 43 s.) Direção: John Landis.
Faça uma busca na internet e assista a um dos videosclipes mais conhecidos da história: Thriller, de Michael Jackson.
Pesquise e assista a um trabalho da artista Pipilotti Rist, de 1990, em que ela faz uma dublagem da música You Called
Me Jacky, de Kevin Coyne (1990 – 4 min.)
Assista a um vídeo feito em plano sequência por 172 estudantes de comunicação: I Gotta Feeling, Montreal Students
(2009 – 5 min.) Música: Black Eyed Peas. Direção: Luc-Olivier Cloutier e Marie-Eve Hébert.
Assista a um vídeo feito em plano sequência pela banda norte-americana Ok Go. A banda conhecida pela complexidade
de seus videoclipes usa mecânica, efeitos especiais e muito ensaio para sincronizar cada movimento com a música.
This Too Shall Pass, OK Go (2010 – 3 min. 50 s.) Direção: James Frost, OK Go and Syyn Labs.
(Acessos em: jun. 2013.)

BRASIL
A Velha a Fiar (1964 – 5 min. 37 s.) Direção: Humberto Mauro.
Música popular homônima cantada pelo Trio Irakitan. Este curta-metragem é considerado pelos críticos um dos primeiros videoclipes do mundo.
A banda mais bonita da cidade (2011 – 6 min.) Direção: Vinícius Nisi.
Conhecido clipe brasileiro com plano sequência.
Para ver clipes de ritmos regionais, como o chamado Tecnobrega do Pará, procure vídeos da cantora Gaby Amarantos.
Para conhecer o rap paulista, procure: Mariô, de Criolo.
Para ver e ouvir o mangue beat pernambucano procure: Mestre Ambrósio.
Para conferir os clipes mais assistidos, novas bandas e ficar atualizado sobre a cena musical brasileira, visite o site
da MTV Brasil: <http://mtv.uol.com.br/>.
(Acessos em: jun. 2013.)

LOCAL
Como é o cenário musical em sua cidade? Existe, em sua cidade, um artista que tenha produzido um videoclipe musical?
Converse com seus colegas e professor sobre os clipes que gostam e, se possível, apresente os seus preferidos.

PARA ENCERRAR
Sobre os clipes com “plano sequência”: você percebeu em algum deles a existência de cortes escondidos por efeitos visuais?
os clipes realmente foram feitos em apenas uma tomada? Quais? Como você imagina o processo necessário para gravar um
clipe inteiro usando apenas uma cena?

Quais são seus clipes favoritos?
390

Arte_vu_PNLD2015_U3C26_376a391.indd 390

6/17/13 11:36 AM

Ação produzindo

um videoclipe

Depois de assistir aos clipes e dabater sobre eles, vamos criar, ensaiar e produzir um videoclipe utilizando apenas um plano
sequência, uma tomada única, longa, em geral utilizando movimento de câmera. Quando bem realizado, impressiona pelo
sincronismo, complexidade, estética e a movimentação da câmera.

PARA PRePARAR
Esta atividade permite que a turma toda trabalhe em conjunto, ou dividida em poucos grupos, com vários alunos. A escolha da
música é o ponto de partida. A duração dela vai determinar o tamanho do plano, por isso é melhor escolherem músicas curtas,
cantadas em português e populares, que a maioria conheça ou esteja familiarizada. O voto pode ajudar a defini-la. Com a letra no
papel, observem o tema: sobre o que fala a canção? Ela conta uma história? Protesta? Fala de amor? É engraçada? Esses serão
os ingredientes para elaboração da coreografia e do clima do clipe.

PARA vALeR
Definam o local onde o clipe será filmado, atentos à sua iluminação e observando suas possibilidades. A coreografia deverá ser
criada nesse espaço, levando sempre em consideração o deslocamento do operador de câmera. Para criar a coreografia vale
tudo: paródia, dublagem, dança, figurinos, desenhos, criação de personagens, projeção e até mesmo convidar alunos de outras
turmas. O mais importante é o ensaio. Ao som da canção escolhida, repitam o ensaio quantas vezes for necessário, até que cada
membro saiba exatamente o que deve fazer; inclusive o fotógrafo, que deve sincronizar seus movimentos com cada momento
da música e da coreografia.
Trabalhar em harmonia deixa a atividade divertida e contribui com a qualidade do produto final. Tudo pronto? Hora de rodar!
Filme várias vezes. A repetição ajuda o elenco a se soltar e, posteriormente, permite o grupo escolher o melhor plano. Como a
cena tem apenas uma tomada, não requer edição, basta escolher a melhor e assistir com os colegas.

Faça aqui um registro dessa experiência.
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Epílogo

arte para todos
Festa, coletivismo e
compartilhamento

Josh Edelson/Corbis/Latinstock

Os jovens querem mudar os padrões da sociedade. Optam pela
bicicleta para contrapor-se ao crescente número de automóveis e
preocupam-se com a relação entre consumo e descarte, pois sabem
que continuar acumulando lixo tornou-se inviável. Acreditam que
é possível produzir de forma coletiva e utilizar os recursos naturais
de maneira responsável.

Visitantes interagem com obra tridimensional no evento Burning Man de 2011.

Um exemplo de manifestação artística que leva em conta novos modelos para a sociedade é o Burning Man, festival de arte
radical realizado anualmente desde a década de 1990 no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. O objetivo é encorajar a
criatividade. Durante uma semana, os participantes pintam o corpo, trazem veículos modificados, constroem enormes instalações e apresentam teatro e performances ininterruptamente. Nada pode ser vendido, exceto gelo e café, e cada participante
leva seu lixo de volta para casa. A cidade temporária não deixa vestígios depois que esses milhares de pessoas vão embora.
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Saso Domijan/Demotix/Corbis/Latinstock

Dance mob na estação Victoria, em Londres,
2012.

Outro exemplo de expressão coletiva atual são os chamados flash mobs
(multidões-lampejo) (Capítulo 24).
Ações instantâneas como esta, organizadas através de redes sociais,
podem ter diferentes objetivos, desde
uma dança ou um concerto em um espaço público até um protesto.

Ricardo Moura/Acervo do artista

Desenvolver a
dimensão sensível
é um direito de
todos os cidadãos:
a arte é de todos
para todos.

Experimentando novas formas de cooperação viabilizadas pela
cultura digital, como o trabalho compartilhado, nos sentimos mais
estimulados pelo prazer de fazer parte de um coletivo.
A cultura digital está revolucionando a cena artística mundial.
Hoje a arte está ao alcance de todos. Expressar nossa visão de
mundo e nossas emoções, pensamentos e crenças por meio de
imagens, filmes, sons, palavras e ações tornou-se uma vivência
cotidiana. Desenvolver a dimensão sensível é um direito de todos
os cidadãos: a arte é de todos para todos.
Ainda não sabemos o que pode emergir desse potencial, mas
já é possível intuir que uma linguagem mais unificada está para
surgir. As novas gerações provavelmente vão operar conceitos
simultaneamente por meio de sons, imagens, movimentos,
construções, atos e palavras. Os limites entre as linguagens
começam a desaparecer.
Mais uma vez, a arte extrapola qualquer definição e parece ocupar também um espaço de articulação social.

Jonathas de Andrade. O levante, 2012.

No trabalho O levante, o artista alagoano
Jonathas de Andrade (1982-) organizou
uma corrida de carroças no centro de
Recife. O objetivo era colocar em discussão o uso de carroças e animais rurais,
proibido na capital pernambucana. Para
viabilizar a corrida, Andrade articulou-a
como cena de um filme, obtendo assim
permissão governamental para a filmagem. Após a corrida houve um cortejo
pela cidade com todos os participantes.
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Arte urbana
A cidade se converte
em uma forma de
expressão coletiva,
viva e em contínua
transformação.
A cidade é de todos –
ou deveria ser.

Jey/Jey77.com/wp

A arte explode pelas ruas das cidades. Não precisamos mais
ir até museus, teatros ou centros culturais para ver pinturas ou
assistir a projeções e encenações. Obras e manifestações estão
por toda parte, nos muros e nas praças.
Jovens do mundo todo, especialmente os que estão nas periferias, longe dos centros de poder, propõem uma visão mais aguda
da sociedade. Vendo o mundo a partir de outras realidades, nutrem
o cenário das artes com novas diversidades. A poesia ganha força
na voz da periferia. Bares e botecos em áreas pobres das grandes
cidades brasileiras são hoje palco de animados saraus.
O grafite e as intervenções nos muros urbanos aparecem como
extensão da cultura digital. Colar cartazes, desenhar e pintar em
áreas públicas tornaram-se atividades cotidianas para alguns
moradores de cidades como São Paulo, vista hoje como um dos
lugares mais interessantes do mundo para os estudiosos de arte
urbana. Tipografia, arte abstrata, arte decorativa, história em quadrinhos e cultura popular se misturam nos paredões de concreto.
Os grafiteiros são também artistas de circo: desafiam os perigos
das alturas, escalando no meio da noite prédios abandonados.

Grafite do artista Flávio Ferraz (1977-), conhecido como Jey, em pilastra do metrô na Zona Norte da cidade de São Paulo. Foto de 2013.

O grafite é livre por definição. Não há artista convidado ou selecionado para participar de uma mostra. O artista vai ao encontro de seu público, livre de qualquer tipo de aprovação. A arte urbana é orgânica: prolifera espontânea, interagindo com a
arquitetura, com a paisagem urbana, com os equipamentos urbanos, com outras intervenções, sobrepondo-se incessantemente a pinturas mais antigas.
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Oscar Brahim/Acervo do artista

A arte urbana não faz sentido fora do contexto das ruas. Não pode ser levada para o mundo
do colecionismo e do mercado sem perder sua
essência. O grafite desafia a museologia, já que
desaparece do dia para a noite. Só pode ser preservado por registros fotográficos ou filmados.
Intervenção do argentino Oscar Brahim em outdoor. Foto de 2012.

A propaganda tem permissão oficial para ocupar a cidade, mas
o grafite por vezes intervém nessa linguagem comercial. O taxista argentino Oscar Brahim, por exemplo, observa durante o
dia os anúncios espalhados por Buenos Aires e à noite sai para
trabalhar sobre eles, mudando seu significado.

YouTube via The New York Times/Latinstock

O termo “remix” designa as novas formas de colaboração artística possibilitadas pela tecnologia
digital. O remix surgiu no âmbito da música eletrônica na década de 1970, com os primeiros DJs operando mesas de som em discotecas. O procedimento difundiu-se com o uso de samplers, aparelhos de
edição que permitem gravar, manipular e combinar
ruídos e trechos de música. No século XXI, a ideia
se expandiu para além da música, de modo que hoje
podemos chamar de remix a todo ato de retrabalhar o material cultural.

Reprodução/Acervo do artista

Remix e participação
2

3

1

Reprodução/anishkapoor.com

1 Psy. Gangnam Style, 2012.
2 Gangnam Style Psy Minecraft Parody, 2012.
3 Anish Kapoor, Gangnam for freedom, 2012.
Gangnam Style, em três versões: o vídeo original, uma animação e um vídeo-manifesto.

A ascensão meteórica do artista coreano Psy com o vídeo Gangnam Style, no final de 2012, é um exemplo da espontaneidade
do remix. O trabalho teve mais de um bilhão de acessos do mundo todo em pouco tempo. Entre outras versões, foi criada uma
paródia em animação, na linguagem do jogo Minecraft, bem como um vídeo-manifesto realizado pelo escultor inglês Anish
Kapoor (Capítulo 26): Gangnan for freedom, com o apoio de organizações de direitos humanos, visando defender a liberdade
de expressão na China.
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Autoria compartilhada/Acervo Jamac

Outras formas de arte contemporânea discutem também os limites legais da autoria. A apropriação de um material não pressupõe dar-lhe
novo tratamento, mas sim reutilizá-lo em outro
contexto.
Esses e outros conceitos, como o de reciclagem, estão associados ao excesso de informação.
Para reagir contra esse ambiente de saturação,
manipula-se e reaproveita-se não só o lixo produzido pela sociedade contemporânea fundamentada no consumo, mas também imagens, filmes, textos, objetos e sons que inundam nosso
cotidiano, tanto em forma física quanto imaterial.
Frente a essa proliferação, alguns artistas consideram não mais haver sentido em produzir novidades. O desafio parece estar em operar os arquivos, transformar o que já foi feito, criar novas
relações entre as proposições do passado.

Em um mundo em que todos podem se expressar, o artista tem a possibilidade de estabelecer
uma relação com seu público, oferecendo-lhe espaço e reconhecendo-lhe a contribuição, que não
se limita à de espectador, pois esse público pode
se apropriar da obra e subverter a criação. Para
esses artistas, a esfera das relações humanas é o
verdadeiro lugar da obra de arte.
A arte tornou-se uma forma de ativismo. Nas
comunidades mais periféricas, tem potência
transformadora: uma maneira de resgatar identidades e um caminho para a educação.
Diante desse cenário, alguns curadores declaram que arte é educação. Outros insistem que
arte é indagação, questionamento, formas verbais e não verbais de interação com a sociedade.
Depois de tudo o que percorremos, discutimos,
pesquisamos e realizamos neste livro, podemos
retomar, como encerramento, as questões
que Paulo Bruscky lançou na Introdução:
O que é arte? Para que serve?

Mônica Nador. Autoria compartilhada, Pavilhão das Culturas
Brasileiras, São Paulo, 2011.

Caravana Carbono Neutro, Amazonas. Foto de 2013.

A caravana Carbono Neutro é uma iniciativa
que visa a conscientização ambiental da população da Amazônia, alertando sobre a necessidade de reduzir as emissões de gás carbônico
na atmosfera e sobre os efeitos das mudanças
climáticas. A caravana viaja por todo o estado
do Amazonas utilizando textos, música e internet em oficinas educacionais e artísticas.
André Lobato, o Kaveira, um dos organizadores, afirma: “Minha vontade de transformar o
mundo continua igual à de um adolescente de
15 anos”.

Reprodução/Acervo Caravana Carbono Neutro/Apaverde

A arte tornou-se pedagógica. Muitos artistas ensinam,
estimulam e proporcionam o prazer da criação a seu
público. Mônica Nador faz pinturas em paredes de
casas na periferia de São Paulo, em colaboração com
seus moradores. Em 2011, Nador produziu estamparia
de tecidos com a colaboração do público na exposição
“Autoria compartilhada”.
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PARTE GERAL

A educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Não pode
temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão
criadora, sob pena de ser uma farsa.
freire, paulo. Educação como prática da liberdade.
rio de Janeiro: paz e Terra, 2011. p. 127.

1

Arte é educação1
A

O debate sobre o ensino e a relevância da disciplina Arte na escola engendrou um campo de saber; a arte/educação2, que tomou corpo a partir da
aproximação da pedagogia e da arte, com o filósofo
estadunidense John Dewey (1859-1952)3, propondo o conceito de arte como experiência, durante o
modernismo. Muitos pensadores têm contribuído
nesta discussão apontando o papel crescente da
arte na educação. A arte se apresenta como o meio
através do qual o jovem se sente atraído para interpretar, elaborar reflexões e representar o mundo a
sua volta.
No Brasil, a educadora Ana Mae Barbosa (1941-)
propôs a abordagem triangular4, que vem orientando as ações educativas de arte, inclusive as diretrizes curriculares dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), a partir da contextualização histórica, apreciação e produção artística.
Com a necessidade de trazer para o processo de
ensino e aprendizagem a diversidade e a pluralidade cultural, foi preciso olhar para a cultura a partir
do conceito de ecologia de saberes, desenvolvido,
ainda que de maneiras diferentes, pelo filósofo
francês Felix Guattari (1930-1992)5 e pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos (1940-)6.
Por ecologia de saberes estes autores entendem o

1 Nome do programa de educação proposto pelo curador cubano Eugênio
Valdés, diretor de Arte e Educação da Casa Daros, Rio de Janeiro, em 2013.
2 Expressão proposta por Ana Mae Barbosa, por sugestão de um linguista. A
barra significa pertencimento. BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte/Educação Contemporânea – Consonâncias internacionais. São Paulo: Cortez, 2010. p. 21.
3 DEWEY, John. Arte como experiência. Trad. de Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010. O livro foi publicado pela primeira vez em 1934.
4 Veja: BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos
tempos. São Paulo: Perspectiva; Porto Alegre: Fundação Iochpe, 1991.
5 GUATTARI, Félix. As três ecologias. Campinas: Papirus, 1990.
6 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. Novos estudos. – CEBRAP [online].
2007, n. 79, p. 71-94. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S010133002007000300004>. Acesso em: 30 maio 2013.

equilíbrio entre as diversas formas de saberes vernaculares e acadêmicos, que podem garantir um
ambiente cultural fortalecido capaz de superar a
injustiça social e cognitiva estabelecida pela era
colonial.
Outro aspecto importante a ser considerado na
escola pela disciplina Arte é a conquista do ensino
obrigatório das quatro linguagens; artes visuais,
música, dança e teatro. A partir do trabalho com
todas estas linguagens espera-se que o aluno, em
sua prática escolar e na sua futura vida profissional,
possa construir discursos verbais, visuais, cor
porais, musicais e híbridos.
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM)7, na busca de um ensino mais integrado,
inseriram a disciplina Arte na área de Linguagens,
Códigos e suas tecnologias, que tem como eixo o
desenvolvimento das faculdades de representa
ção e comunicação. No entanto, abordando o ensino das artes como linguagem nos deparamos com
a necessidade de buscar uma forma significativa e
não apenas instrumental para este processo:

Nem sempre é fácil decidir se ensinamos, primeiramente,
as ferramentas e incentivamos seu uso para resolver problemas mais tarde, ou se começamos com os problemas
e aprendemos a usar as ferramentas, à medida que sua
necessidade é reconhecida. Dewey incentivou a primeira
opção, afirmando que, basicamente, isto torna as disciplinas significativas desde o começo da aprendizagem.8
A proposta de trazer um panorama da cultura
para a disciplina Arte no Ensino Médio busca oferecer um contexto no qual temas subjacentes possam ser apropriados pelo professor e aluno, de modo
a orientar a pesquisa e a produção com cada uma
das linguagens. O panorama cultural, aqui, não visa
7 BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos
e suas tecnologias. Brasília: SEB/MEC, 2006.
8 PARSON, Michael. Currículo, arte e cognição integrados. In: BARBOSA, Ana
Mae (Org.).Em Arte/Educação Contemporânea – Consonâncias internacionais, op. cit. p. 287.
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apresentar uma sucessão de aprimoramentos de ordem técnica ou mesmo conceitual da linguagem, ele
é proposto como uma força gerativa e com a finalidade de evidenciar as conexões entre as artes e
os contextos específicos de cada tempo e lugar.
Temos que considerar também a prática tea
tral nas escolas, que partilha da perspectiva para a
qual os elementos que constituem a realidade escolar, o universo simbólico dos estudantes e professores, as relações de hierarquia e classe, as questões
políticas e econômicas que atravessam o corpo da
escola podem ser debatidos através do teatro. Dentro da sala de aula, a alfabetização teatral possibilita a troca de conhecimentos, como alternativa à
impessoalidade do computador.

Todo o teatro é político, ainda que não trate de temas especificamente políticos. Dizer “teatro político” é um pleonasmo, como seria dizer “homem humano”. Todo o teatro
é político, como todos os homens são humanos, ainda
que alguns se esqueçam disso.9
Isso significa que o teatro na escola se constitui em uma aprendizagem de perceber e atuar no
mundo, a construção de uma experiência estético-pedagógica da turma. Sua única condição é a presença e o desejo de todos, estudantes e professor.
Por fim, parece importante destacar que neste
início do século XXI estamos assistindo à aproximação da arte com a pedagogia. Muitos curadores e
artistas da atualidade estão interessados em interagir com seu público concebendo desdobramentos
pedagógicos para suas criações. Estes procedimentos devem trazer, num futuro próximo, novos conceitos para orientar as transformações em nossas
práticas educativas.

2

Percursos teóricoPe
P
-me
-metodológicos

Este livro é uma proposta de trabalho interdisciplinar para a disciplina Arte no ensino médio. A
metodologia tem como ponto de partida a abordagem triangular, que considera o processo de ensino
e aprendizagem nos três eixos de atuação: contexto,
9 BOAL, Augusto. 200 exercícios e jogos para o ator e o não ator com vontade
de dizer algo através do teatro. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1983. p. 15

apreciação e produção. Responde também à neces
sidade do ensino das diversas linguagens artís
ticas de forma integrada: artes visuais, música,
teatro, dança e audiovisuais ou midiáticas.
O projeto busca contribuir com a democratiza
ção da cultura, ampliando as referências estéticas
do educando sobre as diversas culturas do passado, e sobre a produção diversificada da cultura das
periferias no presente, com especial atenção para
a cultura afro-brasileira e a indígena. A proposta
visa abordar as diferenças culturais e promover
o encontro entre as manifestações artísticas
globais, ditas canônicas, e a arte regional, estimulando o professor a trazer também referências
locais para a sala de aula.
O livro abre um espaço especial para o uso das
novas tecnologias no ambiente escolar. Propõe trabalho sistemático com pesquisa na internet,
sugerindo palavras de buscas, museus nacionais e
internacionais, documentos históricos, bancos de
dados e informações variadas em outras línguas, de
modo a colocar o aluno em contato com os melhores percursos da cultura digital, ressaltando que o
uso das novas tecnologias é importante para garantir a apreciação de trabalhos artísticos nas linguagens do teatro, da dança, do cinema e da música em
sala de aula.
O método foi organizado de forma que cada
tema abordado em um capítulo seja explorado em
três etapas – contexto, pesquisa e ação –, cada
uma delas ocupando os dois tempos da disciplina
de Arte, previstos para uma semana.
Na primeira semana o aluno é levado a ler os
textos e explorar as imagens propostas no livro
que apresentam determinado Contexto histórico-cultural.
Na segunda semana alunos e professores se encontram para trocar suas referências culturais. Os
alunos vão apreciar obras em linguagens diversas,
realizar a Pesquisa sugerida pelo autor, apresentar para os colegas suas referências, conversar com
artistas locais, assistir a filmes de longa metragem,
assistir a espetáculos fora da escola, visitar museus
e exposições, entre outras atividades organizadas
pela escola e pelo professor.
Na terceira semana o aluno é orientado pelo
professor para realizar uma Ação em uma das
cinco linguagens propostas no livro; artes visuais,
música, teatro, dança e linguagem audiovisual ou
midiática.
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Contexto: um breve panorama da
cultura
Nos 26 capítulos que compõem a obra é apresentado um panorama da cultura, dividido em três
unidades, que correspondem aos três anos do Ensino Médio: Unidade 1 – Antiguidades, Unidade
2 – Cultura ocidental, Unidade 3 – Arte contemporânea.
Os textos em linguagem simples e direta abordam as relações da cultura e das artes com as formas de organização da sociedade, com os mitos e
as crenças, com a política, com os sistemas filosóficos, a ciência e a tecnologia, com os sistemas de comunicação, produção industrial e com o mercado.
A proposta foi criar um painel sucinto, porém
abrangente do ambiente cultural de cada época.
Nos capítulos podem existir textos sobre artes visuais, arquitetura, música, teatro, cinema, design
e dança.
A organização dos temas ressalta as caracterís
ticas culturais mostrando que certas atividades
artísticas são trabalhadas com mais intensidade do
que outras em determinadas épocas ou por determinados povos. Assim os grupos que se desenvolveram na costa oeste da América do Sul, como os
Paracas, apresentados no capítulo 10, cultivaram
desde cedo o algodão e produziram a lã da lhama,
dedicando-se ao trabalho de tecelagem, e produziram sofisticados tecidos; o teatro que teve origem
nos rituais ligados à colheita da uva no Mediterrâneo, apresentado no capítulo 6, tornou-se parte
importante da vida social na Grécia Antiga; o cinema foi usado como instrumento de comunicação
com as massas e tornou-se vigoroso na Rússia so
viética, apresentada no capítulo 18.
Os 26 capítulos podem ser usados como ponto
de partida para discussões e debates mais aprofundados. Há temas subjacentes que podem ser
explorados em cada um destes capítulos, inclusive
como projetos interdisciplinares. Por exemplo:
no capítulo 7, que apresenta Roma, o tema subjacente é arquitetura e urbanismo: a forma de organização das grandes cidades, a tecnologia da construção, a relação dos programas arquitetônicos e as
formas de dominação social e política. No capítulo
16, que apresenta o Impressionismo, o tema subjacente é a visão das cores: os modelos espaciais
que relacionam os valores de pureza, luminosidade
e matiz, a interação das cores e contrastes simultâ-

neos. No capítulo 24, que apresenta a década de
1970, o tema subjacente é a potencialidade da arte
de gerar protestos e participação política na sociedade, seja ela dissimulada em tempos de repressão
ou sistemática, como nos dias de hoje.

o diálogo com as imagens
Além da leitura dos textos o aluno precisa ser
estimulado a olhar para as imagens e apreender os
discursos visuais, para dialogar com as criações de
forma intuitiva. Cabe ao professor propor constantemente a leitura visual das imagens, permitindo que
o aluno tenha tempo de criar discursos sobre elas.
As imagens precisam ser interrogadas. A arte
muitas vezes pode nos colocar no rumo das perguntas, mais do que das respostas.
O professor pode optar por conduzir três diferentes níveis de leitura: trabalhar com a leitura das
imagens primeiramente, discuti-las com os alunos,
e num segundo momento, promover a leitura das
legendas, para depois sugerir a leitura dos textos.
As Aberturas de capítulo reúnem imagens e
frases sintéticas, que dão pistas sobre o que vai ser
discutido ou apresentado nas páginas seguintes.
Como peças de um quebra-cabeça, associadas ao
mapa e ao contexto histórico, essas páginas ajudam
o aluno a se aproximar dos ambientes culturais que
serão apresentados.
Na abertura do capítulo 8 – Povos do Níger,
por exemplo, vemos quatro imagens: uma escultura de terracota, uma máscara, uma mulher usando
joias e uma escritura sagrada. O que estas imagens
podem nos dizer sobre os povos do Níger? De que
material elas foram feitas? De que épocas elas são?
O que elas representam? Qual a finalidade desses
objetos? Por quem eles foram feitos? O que há em
comum entre elas? E o que as distingue? As frases
nos ajudam a responder algumas destas perguntas,
elas falam de identidade, de mundo espiritual, de
tradição, do adorno corporal, do homem, da mulher, dos deuses e de culturas variadas. O Cenário
histórico, por fim, com a precisão da linguagem
verbal, aborda a ocupação desta região.
Refletir através das imagens se torna então um
prática constante com a leitura do contexto. As
imagens propõem percursos menos lineares, menos cronológicos, porém extremamente válidos e
significativos para o educando. Vejamos um exemplo de trabalho com a questão da representação do
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corpo humano, partindo do capítulo 12 – Renas
cimento, no qual temos O Nascimento da Vênus,
do artista italiano Sandro Botticelli, logo na primeira página. Que perguntas podem ser feitas a respeito da representação desta deusa romana? Como
ela foi representada? Em que posição ela se encontra? De que matéria ela parece ser representada?
O que ela expressa em seu olhar? Estas e outras
perguntas podem ser feitas mais adiante na (página 156) na xilogravura do artista alemão Albrecht
Dürer, Adão e Eva, sobre a figura que representa
Eva. Na sequência repetimos nossas perguntas à
representação de uma indígena canibal na gravura
reproduzida por Théodore de Bry, que ilustra os relatos de Hans Staden. Responder a estas perguntas
é prescindível, porque os alunos nesse percurso foram levados a compreender os padrões estéticos
da Renascença. Porém, se o professor ainda quiser
evidenciar a relação entre a estatuária grega e as
representações da figura humana na Renascença,
ele pode pedir que os jovens voltem para a abertura do capítulo 6 – Grécia, na página 81, e observem a escultura em bronze de um jovem atleta.
Mais um exemplo de percurso através das imagens, desta vez para discutir a representação do
índio na cultura ocidental: pode-se tomar como
ponto de partida novamente a gravura que ilustra as aventuras de Hans Staden, no capítulo 12
e seguir para o capítulo 14 – Neoclassicismo
e Romantismo para observar a visão idealizada
de Victor Meirelles na pintura A primeira missa
no Brasil. Quantas perguntas podem ser feitas a
respeito desta pintura! Como os indígenas foram
representados? Em que posições? Como são seus
corpos? Para onde estão voltados seus olhares?
O que eles expressam nesta cena? E se fizermos
a mesmas perguntas diante da fotografia de Marc
Ferrez, Índios bororó, na página 200, no capítulo
15 – Realismo e a fotografia? Será que mesmo
a fotografia, neste caso, não foi capaz de nos dizer algo verdadeiro a respeito dos indígenas brasileiros? As mesmas perguntas, mais uma vez,
podem ser feitas para a representação de Vicente
do Rego Monteiro, no capítulo 18, O atirador de
arco, na página 243. O que pode ser dito a respeito
desta posição em que o indígena foi representado no modernismo? Mais adiante no capítulo 24
– Arte e conceito, vamos novamente nos deparar com um indígena fotografado por Maureen
Bisilliat, e podemos indagar mais uma vez o que

essa fotografia pode nos dizer sobre todas as diferentes etnias indígenas que vivem no Brasil. Um
trabalho de leitura de imagens, sobre a representação do indígena, pode ser encerrado com um vídeo
realizado pelo grupo indígena Krahô, no Projeto
Vídeo nas Aldeias, que está indicado na pesquisa
do capítulo 10, página 132.
Muitos outros percursos, como este, podem ser
propostos pelo professor.
Nestas discussões, professores de outras disciplinas podem ser convidados a dialogar com os alunos,
trazendo também suas visões especializadas para
essa leitura da representação visual. O educando
também precisa ser ouvido, pois o olhar do outro
sempre ilumina aspectos diferentes de uma obra.

Pesquisa: um espaço aberto para a
cultura digital
O impacto das novas tecnologias sobre todos os níveis
da nossa experiência foi rápido e inegavelmente transformador. Entretanto, uma discussão mais aprofundada
ainda não produziu a massa crítica necessária correspondente à força desse impacto. Acho que junto com a
cultura digital, a segunda grande novidade que vai marcar a cultura e as artes do século XXI é a cultura da periferia que traz uma forte interpelação às formas autônomas
da cultura moderna de elite e que propõe novas funções
sociais transformadoras para o fazer artístico.
Buarque de Holanda, Heloísa. entrevista disponível em: <www.oifuturo.
org.br/noticias/oi-futuro-entrevista-heloisa-buarque-de-hollanda/>.
acesso em: 30 maio 2013.

A velocidade de transformação dos sujeitos expostos à deriva digital qualificada deve contribuir
no futuro próximo com um incremento qualitativo
nos processos de ensino e aprendizagem. Nesse
sentido, na segunda etapa do método, na seção
Pesquisa, o aluno é convidado a explorar sites,
textos, vídeos, filmes, músicas, entre outras referências que poderão estabelecer um contato mais
direto com as artes, promovendo uma relação não
intermediada pelo texto, ou pelo professor, com a
obra de arte.
A seleção de endereços e buscas oferecidos nesta seção pretende colocar o educando em contato
direto com informações valiosas. Por exemplo,
no Capítulo 17 – Arte Nova, em que a Pesqui
sa e a Ação são focadas na dança moderna, há
uma indicação para assistir a recriações das peças
da americana Isadora Duncan e da apresentação
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da Sagração da Primavera coreografada por
Nijinski, com música de Stravinsky, em 1913. Há
também uma entrevista com a americana Martha
Graham, seguida de uma de suas criações. Na seção
do Brasil há a sugestão de um documentário sobre a
professora Maria Duschenes, indicações de programas sobre a dança na televisão brasileira, e de outros sites que são referência o tema em português.
A pesquisa proposta nesta seção está sempre
direcionada à linguagem trabalhada na Ação. Desta forma, depois de trabalhar com o contexto, por
exemplo, do capítulo 5 sobre a China, o aluno vai
pesquisar questões ligadas à reprodutibilidade da
imagem. Os chineses tradicionalmente desenvolveram sistemas de gravação de selos, carimbos e
matrizes de madeira que deram origem à técnica da
xilogravura, que foi usada para a divulgação da filosofia budista em sua sociedade. Os vídeos, sites
e buscas sugeridos aproximam o aluno da técnica
e permitem a compreensão do conceito que será
desenvolvido na Ação: Carimbo experimental.
Assim a pesquisa aprofunda questões abordadas no
contexto e ao mesmo tempo prepara para a produção em linguagem variada.
Depois de trabalhar com o contexto do Capítu
lo 11 – Arte medieval, que apresenta os mosteiros como centros de culturas da Idade Média, onde
textos clássicos eram copiados manualmente para
confecção de livros, a seção Pesquisa vai colocar
o aluno em contato direto com livros manuscritos
do período medieval. Contudo, a pesquisa pode
ser muito variada, pois não se prende ao caminho
cronológico proposto pelo contexto, abordando a
questão da ilustração dos livros, por exemplo, nos
dias de hoje, reunindo o papel histórico dos copistas medievais ao trabalho de ilustradores modernos
brasileiros, como Oswald Goeldi, e de figuras importantes no cenário contemporâneo, como o ilustrador espanhol Mariscal, que trabalha com ilustração de livros, animação e arquitetura informacional.
A pesquisa funciona como uma transição do
mundo medieval para o desenvolvimento da
cultura do livro no Ocidente moderno e con
temporâneo, preparando o aluno para a Ação de
interferir graficamente num livro encontrado em
um sebo.
Nesta etapa da apreciação, além da pesquisa, é
fundamental que o professor promova também atividades variadas, como: assistir a um filme de longa metragem indicado para determinado tema com

toda a classe, levar a turma para visitar uma exposição ou assistir a uma peça de teatro, trazer um
artista local para conversar e mostrar seu trabalho.
O professor nesta etapa é estimulado a expor
suas referências, trazendo as músicas, os vídeos
e as obras de arte de que gosta e que considera significativas para a turma. Essa colaboração do professor traz a cultura local, e pode contribuir para
uma reflexão sobre a relação afetiva que uma
obra de arte estabelece com o espectador. É
importante que o professor expresse também suas
visões de mundo.
Nestas aulas destinadas à pesquisa é que o professor deve promover a troca de saberes entre os alunos, para obter um ambiente cultural rico e equilibrado na turma. A proposta permite que o aluno possa
mostrar suas referências culturais a respeito de determinado tema. Por exemplo, na pesquisa do capítulo
21, que propõe assistir a cenas do cinema neorrealista italiano e do Cinema Novo brasileiro, o aluno pode
procurar, num buscador de vídeos uma cena que ele
viu em um filme e que o tenha emocionado, para mostrar a seus colegas. Outro exemplo pode ser descrito
na pesquisa do capítulo 14, em que a proposta do
livro sugere a audição de música erudita do romantismo europeu e brasileiro, mas o aluno é provocado a
falar sobre o que é música romântica para ele e pode
mostrar suas referências para a classe.
Dar visibilidade para as referências culturais
dos adolescentes, estimulando que façam reflexões
sobre a sua própria cultura, é um dos objetivos
mais importantes a ser alcançados com a disciplina
de Arte na escola. Para que esta troca se estabeleça
de fato, no entanto, é preciso promover um clima
de confiança em que cada aluno se sinta à vontade
para compartilhar seus saberes com os colegas.

ação: um poliglota criador
A expressão criadores poliglotas10, usada pelo
artista e crítico alemão Luiz Camnitzer (1937-) para
identificar o cidadão que queremos e precisamos
para construir uma sociedade mais justa em nosso país, só pode ser alcançada quando todas as
linguagens fizerem parte do processo de ensino
e aprendizagem e os alunos puderem transitar livremente entre elas produzindo seus discursos em
10 Luiz Camnitzer usou a expressão na abertura do 1º- Encontro Internacional
de Educação, Arte e Analfabetismo Funcional, promovido pela Casa Daros
em 2008, no Rio de Janeiro.
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linguagens híbridas. Este parece ser o maior desafio para o ensino de Arte hoje.
Para enfrentar a prática das linguagens, na terceira etapa do método o aluno vai vivenciar verdadeiramente a arte na seção Ação. Ele vai produzir
material em linguagem cênica, musical, audiovisual,
gráfica e plástica. Ao longo dos 26 capítulos existem 31 propostas de Ação; 10 ações em linguagens
visuais, 8 ações em linguagem musical, 5 ações em
linguagem teatral, 5 ações em linguagem audiovisual
e 3 ações em linguagem corporal. Há ainda 1 proposta de ação em linguagem teatral, como atividade
complementar, neste Manual.
Na Unidade 1 – Antiguidades, em que Ações
estão intimamente ligadas à relação do indivíduo
com a natureza, o aluno vai trabalhar com: ritmo,
coro, danças tradicionais, surgimento das cidades,
representação do corpo, objetos rituais, canto com
sílabas, raízes, grafite, carimbo, formas visuais da escrita.
Na Unidade 2 – Cultura ocidental, as Ações
estão ligadas às elaborações culturais do Oci
dente. Nestas Ações os alunos vão tratar de questões ligadas ao livro, como adaptação teatral, notação musical, fotografia, teoria das cores, imagem
em movimento e radionovela, entre outras.
Na Unidade 3 – Arte contemporânea, as
Ações exploram a inteiração entre as linguagens
em níveis mais complexos, e muitas das propostas
envolvem linguagens híbridas: cena de ficção, design de um objeto usando material reciclado, composição em parceria, capa de disco, documentário,
performance, vídeoclipe e flash mob, entre outras.
Muitas destas propostas de ações devem ser
executadas por grupos pequenos ou grandes. Algumas delas são individuais. Todas as Ações foram
pensadas para serem executadas com materiais
simples e acessíveis. Todas as propostas estão
acompanhadas de instruções detalhadas para ajudar o professor na condução dos trabalhos, e os
alunos a realizar ações bem-sucedidas.
Nas Ações de artes visuais há uma preocupação
em explorar o desenho, a pintura, a composição, a linguagem da fotografia, o trabalho com materiais diversificados, a construção de objetos, a reciclagem. Há
também propostas que exploram a relação do corpo
com objetos, a representação do corpo e da subjetividade, além da relação entre linguagem visual e verbal.
É preciso desenvolver no aluno uma disposição para
tratar as ideias de forma visual. É fundamental dese-

nhar, fazer gráficos, anotações visuais, experimentar
e, sempre que possível, derrubar as barreiras entre a
linguagem visual e a musical, a corporal e a verbal.
Os conteúdos de música abordam principalmente a música brasileira ao longo do século XX: a
gênese da música brasileira, as mídias, a gravação
sonora, as festas, as lutas, as misturas, os avanços
sociais e tecnológicos ocorridos no Brasil. A abordagem valoriza as relações: música e diversão, música e política, música e outras artes.
As Ações de música sugerem uma escuta atenta e
crítica. Relacionam o som a uma época, ao local e ao
contexto em que é produzido. A letra, o ritmo, a melodia, a harmonia, o arranjo e os instrumentos musicais serão explorados. Há sugestão de trabalhos com
composição, gravações musicais, experimentação da
voz e de outras potências sonoras corporais, além de
trabalhos híbridos, como criação de imagens a partir
de sons e notação musical experimental.
O princípio metodológico do teatro na escola é
o jogo teatral. Em um jogo todos participam de forma concreta e engajada na realização de um objetivo comum. Para atingi-lo, é necessário se colocar
em estado de jogo, em um lugar de concentração
e atenção, um lugar extracotidiano. O prazer de
quem joga não está em vencer o jogo, mas em fazer
estripulias testando suas regras e limites. Estar em
cena é um estar em jogo, mas um jogo complexo.
Nesses jogos teatrais os mais variados elementos
são experimentados de formas expressivas e inusitadas, como o corpo (alongamento, torções, novos
modos de andar e de usar a voz), o espaço e o tempo
(usar o espaço da sala de diferentes formas, brincar
com as carteiras, usar a quadra e o pátio durante os
ensaios, correr em câmera lenta, explorar diversos
ritmos), a relação com o outro (jogos de confiança,
contato com o corpo do outro, trabalhar em coletivo). E experimentam-se visões de mundo, modelos
para apreender a realidade em movimento.
É nas Ações, praticando, experimentando a voz,
os movimentos, os gestos, os sons, as cores, as imagens, os materiais e as tecnologias, que o aluno desenvolve a linguagem. Mas é preciso rigor. As ações
devem ser feitas com empenho, o professor precisa
cobrar qualidade, a experiência deve ser refeita em
busca de bons resultados. Não se deve esquecer, no
entanto, que o processo é mais valioso em termos
de aprendizagem que o produto final. É na troca de
experiências que se aprendem formas mais elaboradas de linguagem.
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O professor deve ficar atento às habilidades que
cada um dos educandos pode trazer para compartilhar com o grupo. Um aluno que já pintou um muro,
que já trabalhou com tintas de parede, pode ajudar
na atividade de grafite. Da mesma forma, um aluno que toca um instrumento deve ser convidado a
colaborar de maneira mais ativa nas Ações de música. Um jovem que mostra um papel de liderança
com o grupo deve ser aproveitado para organizar
atividades especializadas que envolvem grandes
grupos, como as de audiovisual. O protagonismo
dos jovens na escola aumenta o envolvimento e o
comprometimento destes com a realização das propostas, o que consequentemente trará maior qualidade às Ações realizadas.
Na realização das Ações é importante o papel
do professor estimulando o aluno a produzir conhecimento, a pensar sobre o que ele realizou, e a criar
discursos críticos e reflexões sobre a sociedade em
que vive.

Introduzindo complexidades

Entendendo a cultura como um processo de
“acrescentamento” em que o ser humano recria seu mundo em sua Ação, esta obra pretende criar oportunidades para o educando dialogar
com este processo e se transformar a partir do
domínio de formas expressivas cada vez mais
complexas.
Na Unidade 1 – Antiguidades, as culturas são
apresentadas em textos mais sintéticos, que podem
variar de 6 a 10 páginas. Os temas abordados são:
cultura material, arquitetura monumental, primeiros sistemas de notação, objetos que reafirmam
identidade e papéis sociais, rituais, narrativas mitológicas, crenças, objetos devocionais, sons inspirados na natureza, ritmos primordiais e danças
tradicionais.
Veja a seguir o mapa de conteúdos e linguagens
da Unidade 1:
Ilustração da autora

O livro propõe, no desenrolar dos três anos do
Ensino Médio, um processo bastante variado, na
linguagem e nos procedimentos, mas seguindo
sempre uma metodologia clara e sistemática.
O conceito antropológico de cultura norteia e
acompanha o desenvolvimento do Contexto e das
Ações ao longo das três unidades.

A distinção entre os dois mundos: o da natureza e o
da cultura. O papel ativo do homem em sua e com sua
realidade. O sentido de mediação que tem a natureza
para as relações e comunicação dos homens. A cultura
como o acrescentamento que o homem faz ao mundo
que não fez. A cultura como o resultado de seu trabalho. Do seu esforço criador e recriador. O sentido transcendental de suas relações. A dimensão humanista da
cultura. A cultura como aquisição sistemática da experiência humana.11

11 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. p. 17.
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No trabalho com as linguagens, esta relação
do ser humano com a cultura também fica evidente. Todas as dez Ações propostas na Unidade
1 consistem em sentir o mundo e intervir di
retamente nele. Espera-se que o aluno, através
destas Ações, se descubra como um fazedor desse
mundo da cultura.
linguagem
Capítulo 1:
o nascimento da
cultura

ações

artes visuais

graﬁte

mídia

Visualidade da
palavra

Capítulo 3:
egito

artes visuais

mapa do corpo

Capítulo 4:
índia

dança

dançar com as
mãos

Capítulo 5:
China

artes visuais

Carimbo
experimental

Capítulo 6:
grécia

Teatro

Coro cênico

Capítulo 7:
roma

artes visuais

maquete da cidade

música

ouvir com o corpo

Capítulo 9:
Culturas norte e
mesoamericanas

artes visuais

objetos rituais

Capítulo 10:
Culturas nativas
sul-americanas

música

Cantos indígenas

Na Unidade 2 – Cultura ocidental, a cultura
europeia e a cultura brasileira são apresentadas
em textos menos sintéticos, que podem variar de
10 a 12 páginas. A abordagem privilegia os países
latinos e os desdobramentos da colonização das
Américas. Os temas abordados são: religião católica e mundo medieval, arte e ciência no renascimento, teatralidade do barroco, comédia, subjetividade do romantismo, música de orquestra,
fotografia, cinema, visão e percepção das cores,
dança moderna, abstração e racionalidade, erudito e popular, irreverência e subversão da linguagem, imagens em movimento, arte e sociedade,
gravação do som.
Veja a seguir o mapa de conteúdos e linguagens
da Unidade 2:
Ilustração da autora

Capítulo 2:
mesopotâmia

Capítulo 8:
povos do níger

10

Arte_vu_PNLD2015_MP_001a37.indd 10

6/24/13 1:03 PM

Todas as dez Ações propostas na Unidade 2 consistem em elaborar conceitos sobre o mundo e
intervir na sociedade através de ferramentas
e tecnologias, tais como: o livro, a perspectiva,
a notação musical, a fotografia, imagens em movimento, a adaptação teatral, a gravação do som.
Espera-se que o aluno, através destas Ações, adquira habilidades técnicas e conceituais para refletir
sobre estas transformações.
linguagem

ações

Capítulo 11:
arte medieval

artes visuais

livro ilustrado

Capítulo 12:
renascimento

Teatro

shakespeare
contemporâneo

Capítulo 13:
Barroco

Teatro

Comédias

Capítulo 14:
neoclassicismo e
romantismo

música

notação musical
experimental

Capítulo 15:
realismo e
fotograﬁa

artes visuais

fotograﬁa
projetada

Capítulo 16:
impressionismo

artes visuais

experiência com
a cor

dança

dança coral

música

Karaokê

Capítulo 19:
dada e
surrealismo

mídia

animação

Capítulo 20:
arte e sociedade

Teatro

Criação de uma
radionovela

Na Unidade 3 – Arte contemporânea, o mundo contemporâneo é apresentado em textos bem
menos sintéticos, que podem variar de 12 a 14 páginas, em uma abordagem mais detalhada na qual
as décadas são apresentadas com maior ênfase nas
linguagens musicais, teatrais e audiovisuais. Nesta
unidade aumenta a presença da cultura brasileira
no livro, assim como no mundo.
Os temas abordados são: pós-Segunda Guerra,
para além do belo e do terrível, design, geometria e
consumo, cultura de massa, cultura jovem, expansão do conceito de arte, arte como forma de protesto e de ação social, fim do modernismo, novas
tecnologias – vídeo, computador, web –, mercado
e financiamento, multiculturalismo, cultura da periferia e remix.
Veja a seguir o mapa de conteúdos e linguagens
da Unidade 3:
Ilustração da autora

Capítulo 17:
arte nova

Capítulo 18:
moderno e
racional
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Na Unidade 3 há um mudança na sistemática
da metodologia: para cada semana de trabalho com
o contexto, existem duas propostas de pesquisa
e ação (exceção para o capítulo 26: uma das propostas de Ação está disponibilizada neste manual
como atividade complementar), com foco em duas
linguagens diferentes e que devem ser desenvolvidas durante 4 semanas.
Procuramos com esta estrutura aumentar o tempo de trabalho com as linguagens variadas no terceiro ano, de modo a estimular a participação do
jovem no processo de ensino e aprendizagem,
aumentar a ação e protagonismo do jovem na
escola, e propiciar trabalhos mais complexos, que
envolvem maior tempo de produção. Nesta fase
acredita-se que o aluno esteja apto a operar linguagens híbridas em trabalhos de equipe. Trata-se de
Linguagem – 1
Capítulo 21:
Depois da guerra
Capítulo 22:
Os anos cinquenta
Capítulo 23:
arte Pop
Capítulo 24:
arte e Conceito
Capítulo 25:
Depois do modernismo
Capítulo 26:
arte do nosso tempo

projetos bem mais complexos do ponto de vista organizacional e técnico.
As doze Ações propostas na unidade 3 consistem em projetos que podem envolver uma ou mais
linguagens: uma cena de ficção, construção de objeto
utilitário a partir de reciclagem de outros objetos,
composição musical, objetos para o corpo, pesquisa e captação de sons, performances, documentários, encenações e videoclipe.
Espera-se que o aluno, através destas Ações, experimente a complexidade do trabalho com linguagens híbridas, vivencie processos organizacionais
complexos, processos colaborativos, investigativos
e questionadores. As Ações foram pensadas para
que o aluno conscientize-se da apropriação dessas
linguagens complexas, e ao final do processo possa
se ver como um jovem potente, um criador poliglota.

ações – 1

Linguagem – 2

ações – 2

mídia

uma cena de ﬁcção

artes visuais

pintura e prazer

artes visuais

Design e descarte

música

Composição em
parceria

música

gravação

artes visuais

uma casa para o corpo

dança

performance

Teatro

Flash mob

música

Design gráﬁco

mídia

É tudo verdade

Teatro (atividade
complementar do
manual)

encenando uma
notícia

mídia

produzindo um
videoclipe

Interdisciplinaridade
O currículo integrado consiste, essencialmente, em ensinar para obter significado e compreensão. [...] Trata-se
de ensinar e de aprender determinados tipos de ideias
com as quais nenhuma disciplina é capaz de lidar sozinha. É em cima das ideias que os/as estudantes fazem
a integração. Integração significa que os/as estudantes
não aprendem parcelas de conhecimento separadas e
desconectadas: ciência em uma parte, religião em outra,
escola em um compartimento, casa em outro e talvez
cultura popular de massa em um terceiro. A integração
ocorre quando a aprendizagem faz sentido para os estudantes, especialmente quando a conectam com os próprios interesses, experiências de mundo e vida.
parson, michael. Currículo, arte e cognição integrados.
in: BarBosa, ana mae (org.). Arte/Educação Contemporânea –
consonâncias internacionais. são paulo: Cortez, 2010. p. 296.

Ao longo dos últimos 20 anos a disciplina de
Arte deixou de ser apenas o espaço de criatividade
privilegiado, uma aula na qual o aluno tinha uma liberdade relativa para se expressar e tornou-se uma
disciplina fundamental, que colabora na prática
da interdisciplinaridade e que reúne um conteúdo que interessa e se aproxima do adolescente
e do jovem. A arte tem o caráter interdisciplinar.
Através dos temas ligados à cultura é possível discutir História, Geografia, Filosofia, Economia, Ciência, Literatura, corpo, tecnologia, Sociologia, etc. A
disciplina contribui para o desenvolvimento do
pensamento crítico, para atuação cidadã e na
inserção do jovem no mundo do trabalho.
A disciplina de Arte, assim como todas as que
compõem a área de Linguagens e Códigos, são interdisciplinares por definição, pois são instrumen
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to de construção do conhecimento. É através da
linguagem que o sujeito compreende a si mesmo e
o mundo em que vive.
A obra traz para sala de aula um conteúdo que
promove a integração e articulação dos conhecimentos em processos de interdisciplinaridade, e
desta forma contribui para a formação de sujei
tos sociais, éticos, políticos e dotados de cons
ciência crítica.

Interdisciplinaridade no contexto
Toda abordagem do panorama da cultura busca
uma visão mais holística da sociedade. Abandonando os conteúdos tradicionais da história da arte voltados para artes plásticas, que descrevem técnicas e
estilos, e se ocupam da biografia de artistas, os textos do livro procuram apresentar a produção artística como produto de uma sociedade e de uma época.
Por exemplo, no capítulo 13 – Barroco, onde há
uma descrição sucinta sobre as igrejas barrocas no
Brasil. Optamos por mostrar um exemplo na Bahia,
um em Minas Gerais e um no Rio de Janeiro apenas,
entretanto buscamos abordar como esses espaços
eram usados e comentar, mesmo que de maneira
breve, as festas, a música e as procissões.
Para garantir essa abordagem abrangente, foi
preciso fazer uma síntese, e ter rigor ao optar por
cada obra e cada artista a ser apresentado. Um dos
critérios valiosos nesta escolha foi optar por trabalhos artísticos que falam de uma sociedade, são
representativos de uma época ou ainda estão conectados com os temas subjacentes de cada capítulo. Sugerimos que você aprofunde a abordagem

de cada época, apresentando outros artistas e mostrando outras obras além daquelas que figuram no
livro.
Cada um dos 26 capítulos traz um tema sub
jacente proposto. Estes temas abarcam grandes
questões que transcendem os limites das disciplinas acadêmicas, tais como: identidade, urbanismo, psicanálise, guerra, design, consumo e meio
ambiente. A ideia é oferecer, através destes temas,
permeabilidade entre as disciplinas, criando oportunidades para interação e negociação de pontos
de vista mais aprofundados de outros professores.

Desse modo, a interdisciplinaridade curricular requer, de
preferência, uma incorporação de conhecimentos dentro de um todo indistinto, a manutenção da diferença interdisciplinar e a tensão benéfica entre a especialização
disciplinar, que permanece indispensável, e o cuidado
interdisciplinar, que em tudo preserva as especificidades de cada componente do currículo, visando assegurar sua complementariedade dentro de uma perspectiva
de troca e de enriquecimento. Entre outros defendem
esta posição, Bastide (1967), Fourez (1992), Hûbenthal
(1994), Huber (1992) e Vidal (1990).12
Os temas subjacentes foram organizadores dos
conteúdos. Eles permeiam a narrativa e determinaram a necessidade das abordagens interdisciplinares, que estão sinalizadas nos boxes Arte e... Em alguns capítulos, os temas subjacentes foram a chave
para a proposição da linguagem que seria desenvolvida nas seções de Pesquisas e Ações.
A seguir os resumos dos temas subjacentes e
sua relação com as seções de interdisciplinaridade
e a linguagem desenvolvida nas seções Pesquisa e
Ação de cada capítulo:

uniDaDe 1 – antiguiDaDes
Contexto

Linguagem

Pesquisa

ação

temas
interdisciplinares

temas
subjacentes

Disciplinas

Capítulo 1:
O nascimento da
cultura

artes
visuais

pintura na
pedra

graﬁte

arte e Química
Como saber a
idade de objetos
muito antigos?

explosão
criativa

História
Filosoﬁa
Química

Capítulo 2:
mesopotâmia

mídia

Tipos de escrita

Visualidade
da palavra

arte e Literatura
o primeiro
poema épico da
humanidade

a escrita

História
Literatura

12 LENOIR, Yves. Didática e interdisciplinaridade: Uma complementaridade necessária e incontornável. In: FAZENDA, Ivani. (Org.). Didática e interdisciplinaridade.
Campinas: Papirus: 2012, p. 57.
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Contexto

Linguagem

Pesquisa

ação

temas
interdisciplinares
arte e Religião
os faraós e a
monarquia divina

Capítulo 3:
egito

artes
visuais

o corpo
humano na
arte

mapa do
corpo

Capítulo 4:
Índia

Dança

danças
tradicionais

dançar com
as mãos

arte e Religião
Budismo

Capítulo 5:
China

artes
visuais

Carimbos,
selos e
xilogravura

Carimbo
experimental

Capítulo 6:
grécia

teatro

mito e coro

Coro cênico

Capítulo 7: Roma

artes
Visuais

Questões
urbanas

maquete da
cidade

Capítulo 8: Povos
do níger

música

ritmos
africanos

ouvir com o
corpo

Capítulo 9:
Culturas norte e
mesoamericanas

artes
visuais

ritos e
cerimônias

objetos
rituais

arte e Filosoﬁa
Confucionismo
Taoísmo
arte e geograﬁa
a rota da seda
arte e Literatura
o minotauro
arte e Literatura
a guerra de Troia
arte e Religião
os rituais religiosos
arte e Literatura
origens míticas
arte e tecnologia
o arco
arte e Religião
Judaísmo
arte e Religião
a religião ioruba
arte e tecnologia
a técnica da cera
perdida
arte e Religião
islamismo
arte e História
o calendário
mesoamericano

Capítulo 10:
Culturas nativas
sul-americanas

artes
música

ritmos
sul-americanos

Cantos
indígenas

arte e História
o quipo

temas
subjacentes
arte
canônica e a
representação
do corpo
Corpo:
sensualidade e
espiritualidade
Os meios de
comunicação

Disciplinas
História
sociologia
Biologia
educação
Física
Biologia
Literatura
História
geograﬁa

O mito e o
teatro

Filosoﬁa
Literatura
História

a cidade

História
geograﬁa
Física

identidade e
ritmo

História
geograﬁa
sociologia

Os ritos

sociologia
História

música
tradicional na
américa Latina

sociologia
História

uniDaDe 2 – CuLtuRa OCiDentaL
Contexto

Linguagem

Pesquisa

ação

Capítulo 11:
arte medieval

artes
visuais

imagens para
ilustrar

livro ilustrado

Capítulo 12:
Renascimento

teatro

as múltiplas
leituras de
shakespeare

shakespeare
contemporâneo

temas
interdisciplinares
arte e História
o livro medieval
arte e Literatura
o romance
arte e História
o livro impresso
arte e História
as navegações
arte e História
reforma
protestante e
Contrarreforma
católica

temas
subjacentes
O livro e o
conhecimento

arte e Ciência

Disciplinas
Literatura
História
Filosoﬁa
História
Ciência
Biologia
Física
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Contexto

Linguagem

Pesquisa

ação

temas
interdisciplinares

temas
subjacentes

Disciplinas

Capítulo 13:
Barroco

teatro

Teatro barroco

Comédias

arte e Biologia
a ciência e as
novas imagens do
mundo

teatralidade:
emoção e riso

História
Literatura
Biologia

Capítulo 14:
neoclassicismo
e Romantismo

música

música
romântica

notação
musical
experimental

arte e Filosoﬁa
o iluminismo

a música
romântica
e os ritmos
brasileiros

História
Literatura
Filosoﬁa
sociologia

Capítulo 15:
Realismo e
Fotograﬁa

artes
visuais

fotograﬁa e
memória

fotograﬁa
projetada

arte e sociologia
a luta de classes

Fotograﬁa e
documentação

Filosoﬁa
Química
sociologia
História

Capitulo 16:
impressionismo

artes
visuais

arte e cor

experiência
com a cor

arte e Física
impressionismo e
ciência

Visão e
percepção

Física
geograﬁa

Capítulo 17:
arte nova

Dança

dança moderna

dança coral

arte e Literatura
uma tempestade
em Berlim

Corpo e
expressão

Literatura
ed. Física
História

Capítulo 18:
moderno e
Racional

música

Combinando
popular e
erudito

Karaokê

arte e sociologia
industrialização e
modernismo

a estética da
máquina

Filosoﬁa
sociologia
História

Capítulo 19:
Dada e
surrealismo

mídia

subversão da
imagem no
cinema

animação

arte e Literatura
receita de poema
dadaísta
arte e Psicanálise
freud e o
surrealismo

irreverência,
ironia e
inconsciente

Filosoﬁa
Literatura

Capítulo 20:
arte e sociedade

teatro

o rádio no
cotidiano
brasileiro

Criação
de uma
radionovela

arte e História
a cultura e o bom
vizinho

a era do rádio

História
sociologia

uniDaDe 3 – aRte COntemPORânea
Contexto
Capítulo 21:
Depois da guerra

Linguagem

Pesquisa

ação

a novidade do
cinema

uma cena de
ﬁcção

artes
visuais

pintura abstrata

artes
visuais

temas
subjacentes

Disciplinas

pintura e
prazer

arte e sociologia
uma revolução
na psiquiatria
brasileira

Para além
do belo e do
terrível

Filosoﬁa
sociologia
História

Design no
mundo

Design e
descarte

arte e Literatura
poesia concreta

Design e
consumo

música

Bossa nova e
jazz

Composição
em parceria

sociologia
Literatura
História

Capitulo 23:
arte Pop

música

Tropicália

gravação

artes
visuais

arte
neoconcreta

uma casa para
o corpo

Capítulo 24:
arte e conceito

Dança

dança
contemporânea

performance

teatro

a arte política do Flash mob
corpo

Capítulo 22:
Os anos
cinquenta

mídia

temas
interdisciplinares

Cultura de
sociologia
massa e a
Literatura
expansão do
História
conceito de arte
arte e antropologia ativismo
olhando para
político
nossa terra
e meio
ambiente

sociologia
Biologia
Filosoﬁa
ed. Física
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Contexto
Capítulo 25:
Depois do
modernismo
Capítulo 26:
arte do nosso
tempo

Linguagem

Pesquisa

temas
interdisciplinares

ação

música

Rock brasileiro

Design gráﬁco

mídia

Câmera na mão

É tudo verdade

teatro

Teatro
contemporâneo
(atividade
complementar
deste manual na
página 108.)
Videoclipe

arte e economia
encenando
o mercado de arte
uma notícia
(atividade
complementar
deste manual
na página 109.)

mídia

temas
Disciplinas
subjacentes
multiculturalismo sociologia
História
Financiamento
e mercado

sociologia
Filosoﬁa

produzindo um
videoclipe

Em cada capítulo o tema subjacente comparece de uma maneira diferente. Em alguns capítulos
eles podem estar apenas sugeridos. Contudo, é importante ter consciência desses temas ao trabalhar
com o capítulo em sala de aula. Cada um destes
conceitos pode ser introduzido como um questionamento, de modo a tornarem-se forças propulsoras para a reflexão. Os alunos levados a refletir sobre esses temas podem buscar maior compreensão
sobre eles em outras disciplinas.

Interdisciplinaridade na pesquisa
A interdisciplinaridade é a condição epistemológica da
pós-modernidade, e a interculturalidade, a condição política da democracia. A aliança entre essas duas condições basilares da vida, contemporâneas às tecnologias
flexíveis e multiplicadoras, garantirá um humanismo em
constante reconstrução para responder às imponderáveis e permanentes mudanças sociais.
BarBosa, ana mae. dilemas da arte/educação como mediação
cultural em namoro com tecnologias contemporâneas. in: BarBosa, ana
mae.(org.) Arte/Educação Contemporânea – consonâncias internacionais.
são paulo: Cortez, 2010, p. 111.

A pesquisa orientada para complementar os temas abordados no livro, inclusive com conteúdos
em linguagens midiáticas que não são passíveis de
serem tratadas num livro impresso, levam o aluno
a apreciação de filmes, vídeos, depoimentos, sites,
documentos, em um processo de ensino e aprendizagem totalmente interdisciplinar. Assistir a um
documentário como Muito além do peso, de Estela
Renner, ou Guerreiro, realizado por jovens que participaram do projeto Tela Brasil, que estão indicados
na pesquisa do capítulo 25 – Depois do Moder
nismo, leva o aluno a pensar em temas urgentes,
humanos e absolutamente interdisciplinares, como
alimentação, saúde e inclusão. Na Unidade 3 – Arte

contemporânea, todos os temas levam para a integração pelo caráter do que se pretende retratar; os
desafios da sociedade em que vivemos hoje.
Mas mesmo na Unidade 1 – Antiguidades e na
Unidade 2 – Cultura ocidental, o que chamamos
de deriva digital qualificada coloca o educando,
de forma sistemática, em contato com as grandes
questões da humanidade.

Interdisciplinaridade na ação
A Ação é o momento de maior integração cog
nitiva de toda a metodologia. É o momento em que
o aluno faz sua síntese estética de tudo que foi trabalhado em cada capítulo. Na Ação o conhecimento toma forma concreta e se realiza de forma plena
e holística.
Trabalhar com a visualidade da palavra, ação
proposta no capítulo 2 – Mesopotâmia, é dar
atenção para um aspecto importante da diversidade cultural. Instiga o aluno a pensar na necessidade
das primeiras sociedades a criar códigos e formas
de notação, a perceber que a caligrafia é uma forma
de expressão individual e que é possível transmitir
valores a partir dela. Mas a Ação é, sobretudo,
uma forma de desenvolver a manualidade e
os aspectos artesanais da produção cultural,
cada vez mais distante da escola. Ainda um outro aspecto parece bastante relevante nesta atividade: levar o aluno a refletir sobre os limites entre a
linguagem visual e a linguagem verbal.
Montar uma cena de Romeu e Julieta, como
está proposto no capítulo 12 – Renascimento, é
construir um discurso teatral a respeito do amor,
um tema universal e de grande interesse para os jovens. Mas é também aprender sobre o teatro elisabetano, trabalhar com linguagem verbal e corporal.
E talvez o mais importante: refletir sobre o poder
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da cultura que promove este encontro atemporal
para a humanidade.
Nas linguagens híbridas desenvolvidas na Uni
dade 3 – Arte Contemporânea, torna-se difícil
dizer qual dos aspectos seria o mais importante,
entre tantas operações convergentes em cada uma
das sínteses propostas nas 12 Ações. De forma geral, em todas elas os alunos vão pensar nas inter
venções, refletir sobre o que se quer comuni
car, desenvolver aspectos organizacionais do
mundo do trabalho, potencializar os saberes
do grupo, refletir sobre os exemplos estuda
dos e operar com linguagens híbridas. Todas estas ações relacionam conhecimentos, práticas e
desejos dos alunos em processos culturais ver
dadeiros. Mesmo que não resultem em propostas
artísticas prontas, bem acabadas e bem-sucedidas,
consistem em processos intensos de aprendizado
interdisciplinar.

3

A
Avaliação

A avaliação em Arte é também arena de grandes
debates. Como avaliar valores subjetivos? Como
criar padrões de desempenho para produções em
artes, se não parece possível sequer definir, de
modo duradouro o que é arte?

Discute-se que é muito difícil, se não impossível, expressar claramente em palavras, concepções sobre os
mais complexos e valorizados resultados (ou padrões
de desempenho) obtidos na produção das artes visuais.
A tentativa de fazê-lo resulta em ambiguidades e reducionismo. (ARMSTRONG, 1996; BOUGHTON, 1996c; HAYNES, 1996).13
Para enfrentar a subjetividade que se estabelece
na relação entre o professor, a Ação realizada pelo
aluno, e as intenções propostas pelo método, é recomendado realizar a avaliação coletiva.
Avaliar o que foi realizado de forma coletiva é
uma maneira de colocar os critérios em discussão,
de verificar se os objetivos propostos foram alcançados a partir de diferentes pontos de vista. Avaliar
coletivamente contribui para o desenvolvimento
13 BOUGHTON, Doug. Da teoria à prática. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte/
Educação Contemporânea – Consonâncias internacionais. São Paulo: Cortez, 2010. p. 379.

do discurso verbal reflexivo do aluno a respeito da
produção artística.
O professor deve se planejar para realizar estas avaliações ao final das aulas de Ação. Reunindo o grupo em uma roda, sentados no chão,
ao redor dos trabalhos realizados em caso de
produção material. Os jovens devem ser estimulados a participar destes debates, apresentando
suas dificuldades e acertos durante o processo.
O professor deve questionar, mas principalmente
escutar o que cada um tem a dizer a respeito do
que foi feito.
Exemplo de questionamentos que podem ser
feitos: O que foi realizado e o que se pretendia realizar? Quais dos trabalhos realizados foram mais
bem-sucedidos, atingindo os objetivos propostos?
Quais trabalhos foram mais ousados do ponto de
vista da linguagem, experimentaram mais? Quais
trabalhos parecem mais bem realizados? Quais trabalhos trouxeram questões pertinentes para o grupo? Quais trabalhos não atingiram os objetivos e
por que isso aconteceu?.
Um parâmetro de avaliação que pode ser útil
é a participação. O professor deve ficar atento e
avaliar de forma positiva o desempenho e o comprometimento dos jovens com às atividades propostas. A participação pode ser avaliada também
na etapa de Pesquisa, na qual os alunos podem
navegar livremente na internet e permanecer mais
ou menos tempo na apreciação de determinado
trabalho artístico.
Alguns alunos têm maior dificuldade de se expressar oralmente e podem não se apresentar durante os debates. Nesse caso o professor deve ter
uma atenção especial, procurar um espaço privado
para diálogo com esses jovens.
Um bom material que pode ajudar numa avaliação individual é a seção Faça aqui um registro
desta experiência. A ideia é que o aluno se aproprie deste espaço com total liberdade: escrevendo,
desenhando, colando, praticando a atividade de registro e memória do que foi mobilizado do ponto de
vista emocional e cognitivo no desenvolvimento de
determinada Ação. Deste modo, prever em seu planejamento alguns minutos para a realização dessas
sínteses e acompanhar essa produção no livro do
aluno, que tem um caráter de anotação e pode ser
despretensiosa, também é uma maneira de mapear
o desenvolvimento intelectual do aluno durante o
desenvolvimento do curso.
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4

Organização da
O
obra
obr

Além do capítulo introdutório e do epílogo, a
obra estrutura-se em três unidades:
Na Unidade 1 – Antiguidades: dez capítulos
apresentam uma visão geral sobre algumas das
principais culturas da Antiguidade, tais como: os
povos que viveram na Mesopotâmia, os egípcios e a
civilização do rio Indo, e culturas tradicionais como
as dos indígenas brasileiros.
Há previsão para que cada capítulo seja trabalhado em 3 semanas, de modo que o professor vai
encontrar no livro um guia para 30 semanas.
Na Unidade 2 – Cultura ocidental: dez capítulos apresentam o que conhecemos como a cultura
ocidental. O desenvolvimento da civilização europeia, o processo de colonização, o estabelecimento
da cultura burguesa e o modernismo.
Há previsão para que cada capítulo seja trabalhado em 3 semanas, de modo que o professor vai
encontrar no livro um guia para 30 semanas.
Na Unidade 3 – Arte contemporânea: seis
capítulos apresentam o presente, as mudanças
ocorridas nos últimos sessenta anos no mundo, a
descentralização, a multiculturalidade e o importante papel que o Brasil vem assumindo no mundo
contemporâneo. Na Unidade 3 foram previstas para
cada capítulo duas Pesquisas e Ações em linguagens variadas, de modo que o aluno possa, nesta
etapa, estar mais tempo em ação.
Há previsão para que cada capítulo seja trabalhado em 5 semanas, de modo que o professor vai
encontrar no livro um guia para 30 semanas.

lendo textos
A seção Lendo textos traz pequenos trechos de
textos de autores brasileiros e estrangeiros que se
debruçaram sobre a nossa cultura e propuseram novas reflexões. Assim temos, entre outros exemplos,
para apresentar o que é cultura, na Abertura, um
texto de Darcy Ribeiro; no capítulo 3, há um texto do estudioso brasileiro Ciro Flamarion sobre
o significado da Arte para os egípcios; a respeito
do candomblé, no capítulo 8, há um texto do francês Pierre Verger; e sobre o quadro As meninas
de Velásquez há uma interpretação bastante original do crítico e poeta brasileiro Ferreira Gullar.

Existe ainda um trecho escrito por Rafael Cardo
so sobre o quadro A primeira missa no Brasil e
um de Boris Kossoy sobre a descoberta da fotografia por Hercule Florence, entre outros.
Nesta seção alguns textos são trechos de textos
tradicionais como o I Ching da cultura chinesa e o
Bhagavad Gita da cultura indiana. Em alguns capítulos há pequenos trechos de autores estrangeiros especialistas como o francês Jacques Le Goff
sobre festas na Idade Média, ou o italiano Giulio
Carlo Argan sobre o Renascimento.
Os textos curtos e simples oferecem o pensamento em sua forma original, elaborado com as palavras dos autores. Trata-se de uma oportunidade
para aproximar o aluno do Ensino Médio de uma
leitura acadêmica, preparando o jovem para operar
com linguagens mais elaboradas.

Temas interdisciplinares
O boxe Temas interdisciplinares sinaliza e
desenvolve os temas interdisciplinares mais importantes de cada capítulo. Estes temas colaboram
na narrativa, complementando informações fundamentais para a compreensão de uma cultura ou de
uma época. Há interdisciplinaridade com História,
Literatura, Sociologia, Antropologia, Filosofia, Física, Química, Educação Física, Religião e Geografia.

Características culturais
Neste boxe são apresentadas as características culturais de uma região independentemente da
época tratada no capítulo. Por exemplo, no Capí
tulo 2 – Mesopotâmia, são apresentadas algumas
das civilizações que se estabeleceram na região do
Oriente Próximo, na Antiguidade. Entretanto nesta
região, hoje ocupada pelo Iraque, pelo Irã e pelo Turcomenistão, entre outras nações, surgiu mais tarde
a tradição do tapete oriental. O tapete persa, como é
conhecido em todo o mundo, tornou-se um aspecto
emblemático dessa região. A mesma coisa acontece
com a porcelana, ou a pintura de rolo na China que,
embora não tenham surgido na Antiguidade, tomaram mais tarde tal importância para esta civilização
que são associados imediatamente à cultura chinesa.

Cinema, teatro, música e dança
Dois capítulos da Unidade 1 trazem os boxes
das linguagens que desenvolvem temas de Música
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e Teatro. Na Unidade 2 quase todos os capítulos
trazem boxes de linguagens que desenvolvem temas de música, teatro, dança e cinema, principalmente na cultura europeia. Na Unidade 3, todos os
capítulos trazem um ou mais boxes de linguagens
que desenvolvem temas de música, teatro, dança e
cinema na seção Brasil, aprofundando o panorama
destas linguagens de forma bem mais específica na
cultura brasileira.
O cinema é a linguagem que comparece com
maior número de textos: 9 textos sobre o cinema
internacional e 5 textos sobre o cinema brasileiro
(mais um disponibilizado neste Manual). Esta opção por realizar uma síntese com um painel da hisnome do Capítulo
Capítulo 6: grécia
Capítulo 10:
Culturas nativas
sul-americanas
Capítulo 11:
arte medieval
Capítulo 12:
Renascimento
Capítulo 13: Barroco

teatRO

tória do cinema responde à urgência da abordagem
desse tema na escola. O cinema é uma linguagem
recente, mas extremamente potente na era da cultura digital, em que estamos todos munidos de uma
câmera de vídeo em nosso dia a dia e produzindo
de forma espontânea.
Sabemos que uma cultura cinematográfica se
constrói ao longo de anos, assistindo aos filmes de
longa metragem. Cientes de que não há tempo para
apreciação de todos os filmes citados nos textos e
indicados nas pesquisas, sugeri-los é uma estratégia de estímulo ao jovem, que poderá ficar atento a
esta cinematografia e quem sabe apreciá-la em casa
em suas horas de lazer.

músiCa

Dança

o teatro grego
música indígena
o canto gregoriano
shakespeare e o teatro
elisabetano
Commedia dell’Arte

Capítulo 14:
neoclassicismo e
Romantismo
Capítulo 15:
Realismo e Fotograﬁa
Capítulo 17:
arte nova
Capítulo 18:
moderno e Racional

música clássica e
romântica
Ópera
a dança entra na
modernidade
popular e erudito

Capítulo 19:
Dada e surrealismo

Capítulo 20:
arte e sociedade

Teatro do ator, teatro
de revista e teatro
modernista

Capítulo 21:
Depois da guerra

Vestido de Noiva
(disponível como Texto
Complementar neste
manual na página 85.)

Capítulo 22:
Os anos cinquenta

Cinema

o Teatro Brasileiro de
Comédia

a era do rádio e duas
lendas do nordeste

Bebop – o jazz depois
da guerra
Bossa nova: música
para renovar

o cinema russo
Cinema dada e
surrealista
os ciclos regionais
e Humberto mauro
(disponível como Texto
Complementar neste
manual na página 75.)
Hollywood e os anos
1930
alô, alô, chanchadas!
o neorrealismo no
cinema italiano
uma terra encantada
chamada Vera Cruz
Hollywood, os musicais
e a juventude
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Nome do Capítulo

TEATRO

Capítulo 23: Arte Pop

Arena, Oficina e CPCs

Capítulo 24:
Arte e conceito

O teatro dos anos de
chumbo

Capítulo 25:
Teatro de abertura
Depois do Modernismo
Capítulo 26:
Arte do nosso tempo

Processo colaborativo
no teatro

MÚSICA
Quando tudo mudou

CINEMA

O cinema na Europa
Cinema Novo: revolução
no cinema
Renovação em
Hollywood
Outros limites para a
Os anos da Embrafilme: dança
o cinema e o Estado

Anos 1980: o rock
brasileiro

Visões caleidoscópicas

Tecnologia e volta às
raízes

Desenhos animados e
tecnologia digital
A retomada do cinema
brasileiro

Pesquisa
A seção Pesquisa, que corresponde a dois tempos da disciplina Arte em uma semana, consiste em
uma série de sugestões de links e filmes para serem
apreciados em sala de aula. A seção está dividida em
Global: com indicações de endereços, buscas de artistas e filmes internacionais; Brasil: com indicações
de endereços, buscas de artistas e filmes nacionais; e
Local: com provocações e estímulo para que o professor traga a cultura local para a sala de aula. Também
pode estar subdividida, no caso da pesquisa teatral,
em Teoria e Prática, pois existe a necessidade da
pesquisa corporal, vivencial, que precisa acontecer
antes da Ação proposta. Há ainda o comando Para
encerrar, no qual o professor vai encontrar sugestão
para roda de conversa com a turma, para encerrar a
aula com questionamentos e debates pertinentes. Há
um tema central de reflexão que reúne propostas do
Contexto, da Pesquisa e da Ação que será feita.

Ação
As ações são propostas de atividades práticas para
serem desenvolvidas em dois tempos da disciplina em
uma semana. As Ações propostas envolvem desenvolvimento de linguagens em artes visuais, música,
teatro, dança, mídias e linguagens híbridas. Acompanham as Ações orientações detalhadas de encaminhamento para o professor neste Manual.

Faça aqui um registro dessa
experiência
Para finalizar a seção Ação, o professor pode
pedir ao aluno um registro rápido, uma memória do
que foi feito. Este registro descompromissado tem a
função de consolidar o processo de cognição. O

DANÇA

aluno, consciente das emoções e saberes mobilizados na Ação, registra rapidamente por meio de linguagem verbal, visual ou mista (colagem, carimbo,
desenho, pintura e texto) algo marcante dessa experiência. O registro é também uma forma de apropriação do espaço do livro, através do qual o aluno
individualiza seu material de trabalho. É importante preservar a liberdade do aluno para os procedimentos nesse espaço, que podem extrapolar a área
branca definida pela programação visual do livro.

5
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PARTE ESPECÍFICA

6

O
Orientações
didá
didáticas

Introdução: Cultura e arte
Para introdução do trabalho com a disciplina de
Arte no Ensino Médio, abordamos os conceitos de
cultura e de arte. O objetivo é distinguir as duas coisas. Para definição de cultura o texto lança mão de
um trecho do livro Noções de coisas, do antropólogo Darcy Ribeiro, que apresenta a abrangência do
conceito. A arte é apresentada como uma exceção
da cultura, difícil de ser definida. O texto fala desta
dificuldade e sugere o debate.
Discuta as representações de Cleópatra da página
11 e informe as datas das produções cinematográficas e televisivas: 1917, 1963 e 2005-2007.

As perguntas O que é a arte? e Para que serve?,
feitas pelo artista brasileiro Paulo Bruscky na década
de 1970, são como um guia, uma provocação, um
ponto de partida para o percurso que será trilhado.
O questionamento pode ser feito para a turma
pelo professor nesta primeira aula e sempre que
for oportuno nas discussões com os alunos. Não se
pretende assumir uma única verdade, mas expandir
o debate e sobretudo deixar claro para os jovens
que certas questões são permanentes.

unidade 1 – antiguidades
1. O nascimento da cultura
Este capítulo aborda o nascimento da cultura e
abarca os primeiros registros de ferramentas e o desenvolvimento da linguagem, datados do Paleolítico
superior; as construções e artefatos produzidos no
processo de sedentarização durante o período Neolítico e os registros dos primeiros povos do Brasil.
Na abertura vemos cinco imagens: uma pintura
rupestre, um abrigo e três objetos, dois de pedra e um
de osso. O professor pode interrogar a turma: O que
essas imagens podem nos dizer sobre o nascimento
da cultura? De que épocas elas são? O que elas representam? Qual a finalidade desses objetos? Por quem
eles foram feitos? De que material? O que há em comum entre as imagens? E o que as distingue?
As frases nos ajudam a responder algumas destas
perguntas, elas falam de paredes nas cavernas, abrigos, animais extintos, escultura em osso. As imagens
são de várias partes do mundo: Escócia, França, Austrália e Brasil. E as datas variam em milhares de anos:
40 mil a 2 mil anos antes de nossa era. O Cenário
histórico sintetiza as transformações ocorridas nesse enorme intervalo de tempo.
O tema subjacente deste capítulo é explosão
criativa que aconteceu no Paleolítico superior.
Não houve um desenvolvimento lento e gradual da
linguagem e da produção de ferramentas e objetos
rituais; alguns arqueólogos e estudiosos entendem
que essas manifestações humanas se deram como
um evento, pois seus primeiros vestígios já apresentaram “grande refinamento estilístico e técnico”. O
tema é tratado no boxe Lendo sobre a explosão
criativa – Arte: evolução ou revolução? uma
frase retirada de um texto dos arqueólogos Walter
Neves e Andrés Prous, autoridades brasileiras no
assunto.
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A questão não tem uma resposta precisa, é um
tema para reflexão e debate. Poderá mobilizar um
debate com temáticas e conceitos das aulas de História, Filosofia e Língua Portuguesa, tais como: processo histórico, continuidade, ruptura, o nascimento da
linguagem, interpretação de vestígios históricos, etc.

Leitura das imagens

Fine Arte Images/Easypix

1. O tema da fertilidade é trazido pelas figuras de
Vênus (a de Willendorf, na página 17, e a de Brassempouy, na página 18). A preservação da vida
e a continuidade de um grupo eram ameaçadas
brutalmente pela adversidade da natureza, o que
justificaria a existência de rituais de fertilidade.
2. Professor, compare as pinturas rupestres de
épocas diferentes da página 17 (pintura na parede da caverna de Chauvet, Ardèche, França) e
da página 19 (pastores e um rebanho, em detalhe de uma pintura rupestre, 2500 a.C.-1500 a.C.
Tassili n’Ajjer, Argélia).

temas interdiscipLinares
Arte e Química – Como saber a idade dos
objetos muito antigos? O boxe aborda as técnicas de datação. A proposta é mostrar aos alunos
um uso prático da química para arqueólogos. O aluno pode questionar o professor de Química sobre
a constituição do carbono-14, como ele se forma,
onde é encontrado, etc.

Lendo sobre os primeiros povos do brasiL
58 mil anos de presença humana (página 23) –
debata com os alunos a divergência entre os estudiosos da história do povoamento da América sobre
os achados e as hipóteses existentes. A arqueóloga
Niède Guidon defende a presença humana há mais
de 50 mil anos com base em restos de fogueiras e
pedras lascadas encontrados no sítio do Boqueirão
da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no
Piauí. Grande parte dos estudiosos não concorda
com essa datação e acredita que os vestígios foram
produzidos por combustão espontânea, ou seja,
foram feitos por uma ação da natureza e não por
seres humanos. Para esses especialistas, a América
teria sido ocupada perto de 20 mil anos atrás.

pesquisa – pintura na pedra

Pintura rupestre no Paleolítico.

George Holton/Photo Researchers/Getty Images

Animais maiores e selvagens
Pode ter finalidade ritualística
Maior incidência de animais

Professor, duas sugestões de pesquisa são prioritárias nesta seção: o vídeo da série Obra revelada,
no qual o professor Jorge Coli entrevista a arqueóloga Niède Guidon, e o filme A caverna dos sonhos
esquecidos, do cineasta alemão Werner Herzog. Entre outras reflexões importantes sobre o nascimento da cultura, um dos cientistas entrevistados afirma que o ser humano, por meio da representação,
passou a se comunicar com o futuro.
Para a proposta da subseção local, caso não
seja possível organizar uma visita aos locais indicados, reúna fotografias, mapas e outras informações
sobre esses locais para mostrar aos alunos. Questione-os sobre o que já conheciam e o que descobriram em suas pesquisas. Promova trocas de saberes
entre os alunos.

para encerrar
Pintura rupestre no Neolítico.

Animais menores e domesticados
Pode ter finalidade representacional
Incidência de figura humana

O que podemos imaginar sobre a vida do período Neolítico olhando para as pinturas rupestres?
A pergunta é mesmo especulativa. A ideia é dar
voz ao aluno, deixar que ele expresse sua construção sobre esse período, sobre o surgimento da cultura, suas dúvidas e seu universo imaginário.
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ação – grafite
Professor, esta ação marca o começo de um trabalho que pode ser desenvolvido durante três anos. Ela
é mais um ritual, um evento de entrosamento entre
os alunos, que uma realização artística. Não espere
um resultado específico, mas valorize cada aspecto
do processo. Para essa ação você vai trabalhar no
pátio, na quadra ou numa área aberta da escola. Prepare a tinta com o pigmento dividindo em três potes
de plástico: branco, vermelho e preto. Forre a parede
com o papel kraft usando fita-crepe ou cola branca.
Se a escola tiver um muro destinado a grafite, faça a
atividade diretamente na parede. É muito importante
planejar a imagem. Os alunos devem fazer um estudo numa folha de caderno, determinando a interação
entre as formas planejadas individualmente e o uso
da cor. Para a pintura será importante ter pincéis
grossos e alguns mais finos para detalhes. Se houver
alguém na turma que já tem experiência com grafite,
peça ajuda na organização do material e da atividade.
Deixe que esse aluno lidere a atividade. Esse protagonismo é fundamental no processo de aprendizagem.
Fique atento e valorize os saberes dos alunos.
Estimule os alunos a registrar a experiência.
Cada um pode escrever um pequeno texto relatando o que aconteceu. Se houve um acidente com a
tinta, se o trabalho saiu como ele esperava. Ou então apenas dar uma pincelada com a cor que prepararem para pintura. Podem também realizar um
croqui a lápis do que pretendem fazer na pintura
grande ou do que já fizeram em sua pintura.
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MOSTRA DO REDESCOBRIMENTO. Arte: Evolução ou
revolução? A primeira descoberta da América. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo/Associação Brasil 500
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2. Mesopotâmia
Este capítulo aborda alguns dos diversos povos
que alternaram o domínio no Oriente Próximo: sumérios, assírios e babilônicos. Alguns traços culturais desses povos serão assimilados pelos conquis-

tadores persas por volta do ano 500 a.C. A escrita
em placa de argila e a construção monumental com
tijolos de barro secos ao sol estão entre os importantes legados da civilização mesopotâmica.
Na abertura vemos quatro imagens: uma placa
de argila gravada com um sistema de notação, um
colar com folhas de ouro, um relevo esculpido em
pedra, uma moeda. O professor pode interrogar a
turma: O que essas imagens podem nos dizer sobre as primeiras civilizações que ocuparam a região
da Mesopotâmia? De que material foram feitos os
objetos representados? Qual o objeto mais antigo?
Qual o objeto menos antigo? O que eles representam? Qual a finalidade desses objetos? Por quem
eles foram feitos? O que eles têm em comum? E o
que os distingue?
As frases nos ajudam a responder algumas dessas perguntas, elas falam de reis, rainhas e imperadores. Falam de retrato, tesouro, caça e escrita.
Cada um desses objetos tem finalidades diferentes:
anotar, adornar, registrar e difundir uma imagem.
E as datas variam de 2900 a.C. a cerca de 500 anos
antes de nossa era. O Cenário histórico, acompanhado de um mapa com a indicação da região que
compõe o Oriente Próximo, descreve de forma sintética como a atividade agrícola e a sedentarização
levaram à formação da civilização complexa dos
sumérios e como sua cultura foi assimilada por outros povos que viveram nessa região.
O tema subjacente deste capítulo é a escrita. O primeiro sistema de escrita foi desenvolvido
pelos sumérios cerca de 3500 a.C. A tecnologia da
escrita foi fruto de uma sociedade complexa e da
consolidação de um Estado poderoso, que precisou
de um sistema de notação e construiu templos e palácios.
O tema é tratado no boxe Lendo sobre a invenção da escrita – Por que a escrita levou
tanto tempo para surgir?, em um trecho de um
texto do historiador Michael Cook, que define dois
elementos no sistema de escrita e os compara ao
hardware (a técnica) e ao software (sistema de representação da linguagem).

Leitura das imagens
Professor, compare duas representações do touro que aparecem na página 31: Lira de uma rainha,
Ur, 2600 a.C.-2400 a.C., Museu Britânico, Londres,
e o Touro alado do palácio de Sargão II, 713 a.C.,
Museu do Louvre, Paris.
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Sumérios
Instrumento musical
Escultura em madeira
Cabeça de um touro
A imagem do animal associada à
música

Touro alado do palácio de Sargão II.

Assírios
Portais de palácios
Escultura em pedra
Corpo de touro
A imagem do animal associada à
proteção

temas interdiscipLinares
Arte e Literatura – O primeiro poema épico da humanidade. O boxe aborda também uma
questão ligada ao tema subjacente; a literatura escrita é uma consequência direta do desenvolvimento de um sistema de notação. O trecho citado do
poema evidencia a busca do herói Gilgamesh pela
imortalidade. O aluno poderá mobilizar questões
sobre os processos que envolvem a literatura oral
e escrita.

pesquisa – tipos de escrita
Professor, duas sugestões de pesquisa são prioritárias nesta seção:
O vídeo Tipografia vernacular – do analógico
ao digital, apresentado no evento sobre tipografia
popular no Centro de Design do Recife, em 2010.
Esse vídeo de 4 minutos e meio mostra exemplos
muito enriquecedores de tipografia popular. Assistir ao vídeo nos coloca em estado de atenção para
o trabalho de “abridores de letra”, como são chamadas as pessoas que trabalham pintando letras
manualmente, que estão em toda parte nas cidades.
Os vídeos pioneiros de animação tipográfica do
compositor paulista Arnaldo Antunes, realizados
para o DVD Nome, em 1993, são exemplos bem variados de trabalhos em que a visualidade da palavra
soma-se à força poética do texto.
Para a proposta da subseção local, estimule o registro dos letreiros por meio de fotografias ou reproduções desenhadas e do material visual pesquisado

Gianni Dagli Orti/De Agostini/Getty Images/Museu do Louvre, Paris, França.

Erich Lessing/Album/Latinstock/Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

Lira de uma rainha, Ur.

nos textos de propaganda, jornais e outras mídias da
região. Os alunos podem comparar o material pesquisado e conhecer registros tipográficos variados.

para encerrar
Na conversa com os alunos, estimule a expressão das informações que eles já detinham sobre a
invenção da escrita e o que descobriram em suas
pesquisas. Para a questão estimuladora: Por que a
Mesopotâmia costuma ser chamada de “berço da
civilização?”, destaque que, além da escrita, das
grandes cidades, do uso de tijolos queimados para
construir pirâmides e do calendário de uma semana
inventados pelos sumérios, há o primeiro código de
lei escrito pelos babilônios. Foi na Mesopotâmia que
se usou a roda, o vidro e técnicas como a da irrigação.

ação – visuaLidade da paLavra
Professor, depois que a turma tiver feito o estudo em uma folha de caderno, distribua pedaços de
mais ou menos um metro de papel kraft para cada
aluno. Estimule a turma a não enfeitar demais o
cartaz. O foco é o texto e a leitura. Letras grandes,
gordas, geométricas, manuscritas, ornamentadas, a
escolha deve ser pessoal. Se alguém borrar o trabalho e ficar insatisfeito, sugira que cubra o fundo
com tinta branca de modo a apagar os traços indesejados. Os alunos podem colar um pedaço de papel kraft sobre a área que está danificada. Só troque
o papel em último caso. Pendure os cartazes numa
parede ou muro da escola fazendo um mosaico de
textos variados para que todos observem de longe.
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Questione: Quais os textos mais legíveis? Quais
os mais chamativos? Em que textos os artifícios visuais contribuíram para a composição?
Na área destinada ao registro da experiência, o
aluno poderá fazer o primeiro estudo do texto escolhido.

sugestões de Leitura
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Fontes, 2011.
ARUZ, Joan (Ed.) Art of the First Cities: The Third Millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus. The
Metropolitan Museum of Art, New York, 2003.
CAMPANA, Michele. Tapetes orientais. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
COOK, Michael. Uma breve história do homem. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
SALLES, Catherine. Larousse das civilizações antigas.
São Paulo: Larousse, 2008.

3. Egito
Este capítulo aborda a civilização do Egito, que
preservou durante quase 3 mil anos uma estrutura
social e cultural relativamente coesa. Essa situação
de permanência se deve em parte ao poder dos faraós, que unificavam o Estado e a religião, e também
ao isolamento geográfico causado pelo deserto.
Os egípcios acreditavam que era possível a comunicação com os mortos por meio da arte. A representação tinha um aspecto mágico, capaz de
suscitar aquilo a que se referia. Os padrões rígidos
de representação colaboravam para manutenção
da ordem do universo.
Na abertura vemos as seguintes imagens: duas
estátuas de pedra, uma ilustração e um amuleto. O
professor pode interrogar a turma: O que essas imagens podem nos dizer sobre o Egito antigo? O que
elas representam? De que material foram feitos os
objetos que elas representam? De que épocas elas
são? Qual a finalidade desses objetos? Por quem
eles foram feitos? O que há em comum entre eles?
E o que os distingue?
As frases nos ajudam a responder algumas
dessas perguntas: elas falam da ordem do cosmo,
da vida e da morte, de uma escrita sagrada e da rigidez do faraó. As datas desses objetos variam entre 2500 a.C. e 500 a.C. Três objetos são de pedra; o
amuleto é vitrificado, o escriba é de calcário pintado e o faraó e sua esposa são feitos de arenito preto.

Um dos objetos é um papiro, tipo de papel feito
com uma planta característica do rio Nilo. O Cená
rio histórico conta que o Egito permaneceu sob o
domínio de 30 dinastias de faraós durante quase 3
mil anos. O mapa nos fala muito sobre o isolamento
dessa civilização antiga.
Os temas subjacentes deste capítulo são a arte
canônica e a representação do corpo. Havia uma
série de regras rígidas que orientavam a arte e a
escrita sagrada no Egito antigo. Entre outros padrões, a figura humana deveria ser representada
seguindo a regra da frontalidade numa proporção
de 19 × 8 unidades. A arte canônica desempenhava função política e religiosa e colaborava para a
manutenção da ordem do universo. O tema é tratado no boxe Lendo sobre o Egito – O significado da arte para os egípcios, com um texto
do professor Ciro Flamarion Cardoso, especialista
brasileiro na cultura do Egito antigo, que afirmava
a utilidade da arte.
Dois museus no Brasil possuem relíquias egípcias em seus acervos. O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na cidade do Rio
de Janeiro, e o Museu de Arqueologia e Etnologia
(MAE) da Universidade de São Paulo, na cidade de
São Paulo. Há também peças egípcias na coleção
da Fundação Eva Klabin, na cidade do Rio de Janeiro. Sugira aos alunos que pesquisem nos sites
dessas instituições que tipo de peças existem nas
coleções e como elas vieram parar no Brasil: Museu
Nacional: <www.museunacional.ufrj.br/>. Acesso
em: 1º jun. 2013; Museu de Arqueologia e Etnologia da USP: <www.mae.usp.br/>. Acesso em: 1º jun.
2013; Fundação Eva Klabin: <www.evaklabin.org.
br>. Acesso em: 1º jun. 2013.
A Coleção Egípcia do Museu Nacional da UFRJ
é uma das mais antigas e importantes do gênero na
América do Sul. A maior parte de seu acervo foi arrematada por dom Pedro I, em 1826, em leilão realizado na antiga Praça XV, quando da passagem pelo
Rio de Janeiro do mercador italiano Nicolau Fiengo,
que partira de Marselha com destino a Buenos Aires
para vender sua coleção de antiguidades egípcias e
clássicas. Adquiridas as peças, dom Pedro I as doou
ao então Museu Real. Posteriormente, o imperador
dom Pedro II acrescentou novos itens ao acervo
quando de sua viagem ao Egito, em 1872. Além de
múmias e sarcófagos, há na coleção shabits (estatuetas funerárias mumiformes), máscaras, colares,
esquifes, estelas (lápides funerárias com represen-

manual do professor | 25

Arte_vu_PNLD2015_MP_001a37.indd 25

6/24/13 1:03 PM

Leitura das imagens

The Bridgeman Art Library/Keystone/Museu Britânico, Londres, Inglaterra.

Houve no Egito antigo um período no qual a
rigidez da arte canônica foi relaxada: durante o
domínio do faraó Akhenaton, no período de Amarna. Compare representações dos dois casais reais:
Ramsés II e a rainha Nefertári, na página 41 (Ramsés II
e a rainha Nefertári no pátio maior do templo de
Karnak, século XIII a.C., e Akhenaton e sua família,
1348 a.C.-1336 a.C., do Staatliche Museen, Berlim,
na página 46).

De Agostini/Getty Images/Museu Egípcio, Berlim, Alemanha.

tações do morto e com o seu nome) e vasos canopos (que guardavam as principais vísceras).
A coleção de Arqueologia Mediterrânica do
MAE foi adquirida por meio de intercâmbios com
museus italianos, em 1964, como se pode ler no
item sobre a história do museu. No setor C do museu há uma reprodução de uma estela existente no
acervo do MAE, que representa a mumificação do
morto pelo deus Anúbis.
A coleção de antiguidades egípcias da Fundação
Eva Klabin contém cerca de 50 objetos. Estes não
são provenientes de escavações arqueológicas oficiais, o que impede conhecer seu local de origem
exato, mas a coleção é composta de objetos únicos
no Brasil, por sua qualidade e raridade.

Akhenaton e sua família, 1348 a.C.-1336 a.C.

Akhenaton, a rainha Nefertíti e as filhas
Relevo
Akhetaton, atualmente Tell el-Amarna
Período de Amarna
Faraó do mesmo tamanho que sua esposa
Formas mais movimentadas
Cena doméstica

temas interdiscipLinares
Arte e Religião – Os faraós e a monarquia
divina. O boxe está também ligado ao tema subjacente, pois conta de forma breve o mito de criação
desta civilização, no qual Hórus, o primeiro faraó, é
descendente do deus Sol, o criador. A religião colaborava para legitimar o poder do faraó.

pesquisa – o corpo Humano na arte

Ramsés II e a rainha Nefertári no pátio maior do
templo de Karnak.

Ramsés II e a rainha Nefertari
Escultura
Karnak
Arte canônica tradicional
Faraó mais que o dobro do tamanho de
sua esposa
Rigidez formal
Representação oficial

Professor, nesta pesquisa é importante que os
alunos procurem e comparem diferentes formas
de representar o corpo humano. É recomendável
comparar representações científicas e artísticas de
épocas diferentes, inclusive as feitas no antigo Egito. Para a proposta da subseção local, estimule o
registro ou a reprodução de esculturas ou outras
manifestações artísticas que representem o corpo humano. O registro poderá ser feito por meio
de desenho ou fotografia e poderá estimular uma
reflexão sobre a diversidade de técnicas, olhares e
materiais nas representações do corpo humano.

para encerrar
Como a cultura egípcia conseguiu manter seus
valores estéticos quase sem alterações por três
milênios?
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Aqui se trata de perguntar para demarcar essa
durabilidade. Enquanto diversos povos se sucederam no domínio da região mesopotâmica, no Egito
a sociedade permaneceu sob o domínio da mesma
cultura. A deusa Maat, que representava a justiça
e a verdade, era também associada ao conceito de
manutenção da ordem cósmica e social.

ação – mapa do corpo
Mostre aos alunos que mesmo trabalhando com
regras rígidas, cada desenho vai ter características
diferentes e que o padrão geométrico não é suficiente para garantir as regras canônicas. A facilidade em introduzir variações individuais os ajudará
a refletir sobre o empenho dos artistas e artesãos
egípcios para manter a uniformidade de suas representações por quase três mil anos.
Estimule os alunos a representarem livremente
o mapa do corpo. O aluno pode desenhar apenas
suas mãos e escrever dentro delas palavras sobre o
que sente. Pode desenhar um boné e colocar objetos como fone de ouvido ou palavras para mapear a
relação que sente com a música. O aluno pode também desenhar o corpo todo, mostrando o interior:
as veias, os ossos e órgãos como o coração. Pode
ainda desenhar seu corpo e colocar objetos relacionados a cada parte. Uma boca cheia de palavras,
um olho com pernas, entre outras formas inventivas de representar a si mesmo.

sugestões de Leitura
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MEGGS, Philip B. História do design gráﬁco. São Paulo:
Cosac Naify, 2009.
SALLES, Catherine. Larousse das civilizações antigas.
São Paulo: Larousse, 2008.
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VISONÀ, Monica Blackmun. A History of Art in Africa.
New Jersey: Prentice Hall, 2001.
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4. Índia
Este capítulo aborda as primeiras sociedades que
se estabeleceram na região onde hoje se localizam a
Índia e o Paquistão. A cultura indiana é fruto de uma
civilização rica em narrativas míticas complexas. Os
valores espirituais e religiosos impregnam a música,
a dança, a poesia e a escultura produzida pelos po-

vos que habitaram a região. Durante três mil anos
a cultura indiana se transformou e assimilou,
aos poucos, valores de outras culturas.
Na abertura vemos quatro imagens: duas esculturas de pedra, um manuscrito e uma fotografia.
O professor pode interrogar a turma: O que essas
imagens podem nos dizer sobre a Índia? De que material foram feitas as peças representadas? De que
épocas elas são? O que elas representam? Qual a finalidade destes objetos? O que há em comum entre
eles? E o que os distingue? No canto direito da linha
do tempo há uma vinheta: a silhueta de uma figura
humana em posição de meditação.
Lendo as frases recolhemos algumas pistas
para responder às perguntas: elas falam de um poema épico, de Buda, de formas sensuais e de santuários. As datas desses objetos variam de I a.C. até
o século XVII. A fotografia mostra um paredão de
pedra onde algumas cavernas foram escavadas. O
Cenário histórico, acompanhado de um mapa,
nos conta de forma sucinta sobre a civilização do
rio Indo, a invasão dos povos arianos e o Primeiro
Império conhecido como Máuria.
O tema subjacente do capítulo é Corpo: sensua
lidade e espiritualidade. Continuando com a abordagem do corpo que começou no Capítulo 3, neste
capítulo o foco é o corpo em movimento. Há referência à prática milenar da ioga, que propõe uma visão
unificada de corpo, mente e espírito.
O tema é tratado no boxe Lendo sobre a Índia:
Bhagavad Gita – A canção do divino mestre. O
boxe traz um pequeno trecho do 63º- capítulo do maior
poema épico da história, traduzido para o português
pelo designer e pensador tropicalista Rogério Duarte.
No trecho escolhido há uma reflexão sobre “aquilo
que pelo corpo se espalha dando-lhe vida”, afirmando
a condição eterna da vida espiritual indestrutível.
Também no boxe Características culturais
da região – Sensualidade, prazer e abundância há uma abordagem sobre a importância da dança na cultura indiana. Do ponto de vista simbólico e
religioso, a dança é a própria vida.

Leitura das imagens
Professor, compare duas representações feitas
em épocas diferentes, que podem apontar uma
continuidade entre a cultura da civilização do rio
Indo e o budismo que surgiu no século IV a.C. Veja
a figura em posição meditativa, num selo de 2000
a.C.-1900 a.C., na página 52, e uma das primeiras
representações de Buda com forma humana, criada
no século II ou III de nossa era, na página 54.
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The Bridgeman Art Library/Keystone/ Museu Nacional, Karachi, Paquistão.

Selo de Harappa. 3,2 cm x 3,2 cm.
2000 a.C.-1900 a.C.

The Bridgeman Art Library/Keystone/Museu Nacional, Nova Delhi, Índia.

Baixo relevo em pedra
Postura meditativa da ioga
Objeto provavelmente utilitário

Buda e seus servidores. Gandhara
(atual Paquistão), séculos II-III. Pedra,
19 cm de altura.

Relevo em pedra
Postura meditativa de ioga
Objeto devocional

Há dois boxes de interdisciplinaridade no capítulo: Arte e Religião – Budismo (página 54) e Arte
e Religião – Hinduísmo (página 59). Ambos têm
conexão com o tema subjacente e apontam para a
importância da espiritualidade na cultura indiana.
Essas duas religiões estão entre as mais importantes do mundo atual em número de fiéis. O hinduísmo ocupa o terceiro lugar, seguido pelo budismo.

pesquisa – danças tradicionais
Professor, nesta pesquisa dê prioridade para exibir e abordar em sala de aula as danças tradicionais
brasileiras. Os programas apresentados por Antônio Nóbrega para a TV Futura estão disponíveis no
site do canal.
Para a proposta da subseção local,
estimule uma investigação das origens e
especificidades das danças tradicionais
PATHAKA
locais, em que época ou contexto são
praticadas e qual a importância da preservação e transmissão destas práticas.
Busque conhecê-las entrando em contato com grupos e mestres populares. Se
KAPITHAM
for possível, convide um mestre popular
para visitar a escola e conversar sobre a

MUKURAM

Nas danças indianas
tradicionais, a sequência
de mudras é usada para
contar uma história.

SARPASIRASSU

dança. Aponte para o caráter dinâmico das práticas
tradicionais (e da cultura) e para os elementos de
transformação das danças ao longo do tempo e de
acordo com os grupos e as regiões em que são praticadas.

para encerrar
Por que é importante aprender e ensinar as
danças tradicionais?
A partir dessa pergunta é possível chamar atenção para a importância de preservar saberes tradicionais e discutir de que forma eles são passados de
geração para geração.

ação – dançar com as mãos

MUDRAKHYAM

HAMSAPAKSHAM

BHRAMARAM

VARDHAMANARAM

KATAKAM

SIKHARAM

SOOCHEEMUKHAM

ARALAM

KARTHAREEMUKHAM

SHUKATHUNDAM

PALLAVAM

THRIPATHAKA

MRIGASEERSHAM

OORANABHAM

MUKULAM

Reprodução/Arquivo da editora

temas interdiscipLinares

HAMSASYAM

KADAKAMUKHAM
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Professor, é importante destacar que o rico simbolismo da linguagem gestual da dança indiana só é
plenamente acessível para quem conhece bem a mito-

logia indiana. Assim, se o público não compreender a
história contada pela turma com riqueza de detalhes,
o grupo não deve ficar frustrado.

atividades complementares..
1. Pesquisa virtual
A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos reúne um enorme acervo de documentos
relativos a diferentes culturas. Uma das áreas temáticas da coleção é a arte folclórica.
Vale a pena visitar o site do museu para ter acesso ao catálogo de obras e documentos sobre manifestações de danças tradicionais de várias partes do mundo. Seguem dois links
para os que se animarem a pesquisar em inglês:
<www.loc.gov/folklife/guide/dance.html> e <http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?
DB=local&Search_Arg=dance&Search_Code=GKEY%5E*&CNT=100&hist=1&type=quick>.
Acessos em: 30 maio 2013.
ANDRADE, Mário de. Danças dramáticas do Brasil. Rio de Janeiro: Itatiaia, 2002.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é folclore. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia de Bolso, 2010.
CULTURA POPULAR E SENSIBILIDADE ROMÂNTICA: as danças dramáticas de Mário de Andrade.
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
rbcsoc/v19n54/a04v1954.pdf>. Acesso em: 30 maio 2013.
MONTEIRO, Marianna. Dança popular: espetáculo e devoção. São Paulo: Terceiro Nome,
2011.
2. Pesquisa virtual
Em 1510, os portugueses dominaram a região de Goa, na costa indiana, e ali permaneceram por 400 anos. Hoje, Goa é o menor dos estados indianos.
a) Procure na internet imagens das cidades de Goa.
b) Observe a paisagem e as construções e verifique se há aspectos que também existem
em cidades brasileiras. Anote-os.
Peça aos alunos que localizem o estado de Goa no mapa da Índia. É uma região costeira que tem paisagens bem parecidas com as do Nordeste brasileiro: coqueiros, barcos a vela e praias de águas claras. A arquitetura colonial de origem
portuguesa também se assemelha às construções encontradas nas cidades coloniais brasileiras: igrejas, conventos
e edifícios públicos.

3. Trabalho em grupo
Em grupos de cinco alunos, preparem um painel com imagens da cultura indiana. Procurem em revistas e na internet representações das divindades cultuadas pelo hinduísmo,
e imagens de templos budistas e hinduístas e de outras religiões que ali são praticadas.
Pesquisem as roupas, os tecidos, o artesanato e as joias. Prestem atenção nas cores, nos
ornamentos, nas letras, nos relevos. Reúnam o máximo de material que conseguirem e
façam uma colagem pensando na abundância visual.
Professor, estimule os alunos a captarem o espírito da exuberante arte indiana. Instrua-os a atentarem para as cores usadas pelos indianos em suas roupas, pinturas e ritos, e particularmente para que percebam o uso que eles fazem das ﬂores,
do dourado e dos tons rosados. O painel pode ser feito sobre uma folha de papel duplex ou triplex e apresentar informações
por escrito, como os nomes dos locais e deuses.

4. Outras indicações:
• Assista ao filme O Mahabharata. Direção de Peter Brook. Reino Unido, 1989. Esta
é a versão cinematográfica do épico indiano dirigida por Peter Brook em 1989.
O filme original, de 1985, tinha 9 horas de duração. A versão que encontramos
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em DVD tem cerca de 3 horas. O roteiro foi o resultado de oito anos de trabalho de
Peter Brook, Jean-Claude Carrière e Marie-Hélène Estienne. Peter Brook considera que
o épico indiano conta a história da humanidade.
Realizado de forma teatral, o filme conta a saga do longo poema. Os diálogos são densos e apresentam fundamentos da cultura hinduísta. Experimente assistir a pelo menos uma parte deste incrível épico.
• TEZUKA, Osamu. Série Buda. São Paulo: Conrad, 2005. A série Buda é uma coleção em
14 volumes do mangá realizado em 1972 por Osamu Tezuka, artista que revolucionou
os quadrinhos no Japão. O mangá narra a história de Sidarta Gautama, príncipe dos
Sákyas, que nasceu por volta de 560 a.C. na região entre a Índia e o Nepal. A série
recebeu o Prêmio Will Eisner, em 2003.
• O MUSEU ARQUEOLÓGICO DE SARNATH
O site do Museu Arqueológico de Sarnath apresenta excelente material iconográfico
sobre os principais sítios arqueológicos da Índia. Há um mapa que ajuda a visualizar
como esses monumentos se distribuem geograficamente no país. Os textos estão em
inglês, mas há uma farta galeria de imagens associadas a cada monumento (disponível em: <http://asi.nic.in/index.asp>) e um mapa (disponível em: <http://asi.nic.in/
asi_monu_whs.asp>) dos sítios e monumentos classificados pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. Acessos em: 19 jun. 2013.
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5. China
Este capítulo aborda aspectos da cultura chinesa, focando os valores de tradição e ancestralidade
que preservam algumas características culturais
na China há quase seis mil anos. Muitos dos objetos característicos da cultura material da anti-

guidade chinesa se relacionam aos rituais de veneração aos ancestrais, como é o caso dos vasos
de bronze. Muitos outros rituais tradicionais, como
a cerimônia do chá e a caligrafia poética, são preservados e praticados pelos chineses em seu cotidiano. Outra questão relevante na cultura chinesa
é a sofisticação tecnológica, presente na invenção
do papel, da porcelana, da seda e da gravura com
matriz de madeira.
Na abertura vemos seis imagens: um osso, uma
joia de jade, um machado de bronze, um símbolo,
um sinal caligráfico e uma ilustração. O professor
pode interrogar a turma: O que estas imagens podem nos dizer sobre a China? De que épocas elas
são? O que elas representam? Qual a finalidade destes objetos? De que material foram feitos? O que há
em comum entre eles? E o que os distingue?
As frases apontam para algumas respostas; elas
falam de máscaras, mundo sobrenatural, moda,
dragão, precisão, equilíbrio e energia. As datas desses objetos variam de 1600 a.C. até a representação
atual do símbolo e do ideograma. A finalidade do
pingente de dragão é adornar o corpo, o osso gravado com pictogramas é um tipo de oráculo, usado
para comunicação com o mundo sobrenatural. O
símbolo do ying-yang é uma representação gráfica

30

Arte_vu_PNLD2015_MP_001a37.indd 30

6/24/13 1:04 PM

Liu Liqun/Corbis/Latinstock/Museu da Província de Hubei, Wuhan, China.

da ideia de equilíbrio entre forças opostas, e a caligrafia de um ideograma tem origem na representação do arroz fumegante, a energia vital “chi” que
se desprende do próprio alimento. O Cenário his
tórico, acompanhado de um mapa, informa sobre
as primeiras civilizações, a unificação da China e o
estabelecimento do sistema de dinastias.
O tema subjacente do capítulo é Os meios de
comunicação. Os chineses desenvolveram a ideia
dos selos usados como carimbos e outras formas
de decalques, e já no século VII usavam matrizes de

madeira para reproduzir textos e imagens. As primeiras reproduções traziam mensagens budistas.
O boxe Características culturais da região
– Gravura, pintura e porcelana aborda essas
formas tradicionais da arte chinesa.

Leitura das imagens
Professor, compare dois objetos de valor artístico
na cultura chinesa. O vaso de bronze jia, na página
64, e o prato de porcelana, na página 69.
Vaso de bronze jia, dinastia Shang, séculos 15 a.C.-14 a.C. Altura: 23 cm.

Prato de porcelana produzida em Jingdezhen, província de Jiangxi,
aproximadamente em 1635-1650. Dinastia Ming. Diâmetro: 35 cm.

Martine Beck-Coppola/RMN/Other Images/
Museu da Cerâmica, Sèvres, França.

Tradição milenar da confecção e colecionismo do vaso de
bronze
Técnica de cera perdida
Decoração com padrões abstratos em relevo
Objeto com valor cerimonial

O desenvolvimento de técnicas de produção de cerâmica,
que atingiram a sofisticação da porcelana
Técnica de moldagem
Decoração com pintura
Objeto com valor cerimonial ligado ao consumo do chá

temas interdiscipLinares
Arte e Geografia – A Rota da Seda. O boxe
liga-se ao tema subjacente, pois a Rota da Seda foi
importante na troca de informações entre o Ocidente e o Oriente no início de nossa era. Pergunte
aos alunos se eles já ouviram falar da rota. Sugira
que consultem o mapa da abertura do capítulo e outros mapas em que esse caminho está assinalado.

pesquisa – carimbos, seLos e xiLogravura
Professor, nesta pesquisa dê prioridade ao trabalho do gravurista japonês Hokusai (1760-1849)
e de gravuristas brasileiros de tradição nordestina
que ilustram a literatura de cordel. Para saber mais
sobre J. Borges, literatura de cordel e literatura popular, leia o texto disponível no link a seguir:
<www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/

resumos/R0382-1.pdf>. Acesso em: 30 maio 2013.
Para a proposta da subseção local, caso não
seja possível visitar a oficina de um gravador, reúna
informações sobre técnicas de gravura e estampa
e de artistas que utilizam essas técnicas em outras
localidades.

para encerrar:
Que meios existem hoje de propagação das
ideias e como elas são divulgadas?
Aqui se trata de falar da internet, de redes sociais
e de compartilhamento de imagens, fazendo a ponte
na História de forma a demonstrar o papel “tecnológico” da gravura em madeira para a divulgação das
ideias. Professor, aproveite para conversar sobre que
tipo de ideias os seus alunos divulgam pela internet.
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ação – carimbo artesanaL
Professor, se não for possível preparar as matrizes em sala por falta de material, peça aos alunos que
pesquisem objetos que possam ser usados como carimbos. Eles devem procurar sucata de objetos simples, como tampas plásticas, brinquedos, etc., que
possam ser entintados e pressionados sobre o papel

para criar formas interessantes. Estimule a turma a
criar padrões interessantes, alternando a cor do carimbo, criando uma sensação de movimento com a
sobreposição das impressões, ou ainda produzindo
movimentos com o ritmo da impressão. Os alunos
também podem usar dois carimbos juntos, dando
mais complexidade à composição.

atividade complementar..
Assista ao filme Lanternas vermelhas. Direção: Zhang Yimou, China / Honk Kong / Taiwan,
1991, 119 min.
sinopse do filme:
China, 1920. Songlian, uma jovem universitária, é pressionada pela madrasta a abandonar os
estudos para casar-se com um homem rico de família tradicional, tornando-se, assim, a sua
quarta esposa. Pela tradição, acendendo lanternas vermelhas, o marido determina com qual
das esposas vai passar a noite. A escolhida recebe tratamento especial, criados, massagens
e obtém poder no clã. Songlian se vê obrigada a disputar a atenção de um homem que nem
conhece para garantir o seu bem-estar. Ela vê a terceira esposa tendo intimidade com o médico da família. Alcoolizada, revela a traição. O marido traído, protegido pelo sistema machista
e seguindo as regras da tradição, mata a terceira esposa. Sentindo-se culpada, Songlian enlouquece e assiste à chegada da jovem quinta esposa.
sobre o diretor:
Zhang Yimou é um dos diretores chineses mais importantes da atualidade, tendo realizado mais
de quinze filmes e conquistado prêmios em renomados festivais ao longo de sua carreira. Apesar do seu prestígio, Zhang Yimou já teve seus filmes censurados pelas autoridades chinesas.
O filme e o livro:
O filme nos leva a uma imersão na cultura chinesa através do cotidiano de quatro mulheres que
dividem um mesmo marido. Nesse dia a dia, são abordados aspectos tradicionais, como a música,
a vestimenta, a culinária, a arquitetura, a caligrafia, o ritual do chá, a referência aos antepassados
e às simbologias chinesas. Dessa forma, o interesse no filme está exatamente em mostrar como
determinadas tradições da cultura chinesa foram conservadas até o início do século XX.
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6. Grécia
Este capítulo aborda a cultura grega, uma das que
deu origem à cultura ocidental. O início do capítulo
apresenta a civilização egeia, que ocupou as ilhas do
Mediterrâneo e a península do Peloponeso antes dos
gregos. O capítulo abarca também os seguintes temas:
a forma de organização da sociedade grega, as instituições pan-helênicas, os rituais, a Grécia clássica, o
belo na Grécia antiga, a Grécia helênica e o teatro.
Na abertura, vemos três imagens: uma peça de
cerâmica decorada, uma construção e uma escultura de mármore. O professor pode perguntar à turma: O que estas imagens podem nos dizer sobre a
cultura grega? De que material foram feitas as peças
representadas? De que épocas elas são? O que elas
representam? Qual a finalidade destes objetos? O
que há em comum entre eles? E o que os distingue?
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As frases nos ajudam a responder algumas
dessas perguntas. Elas falam do mar, de templos
de mármore, de um corpo jovem, da guerra e dos
deuses. Cada uma dessas imagens é de uma época
diferente. O vaso de cerâmica é o objeto mais antigo, de 1450 a.C. e foi provavelmente feito pelos
minoicos, que viveram na ilha de Creta. A estátua
do jovem é de 480 a.C. O templo de mármore foi
construído pelos gregos na Sicília, uma ilha que
hoje pertence à Itália. O Cenário histórico sintetiza as transformações ocorridas na região desde os
minoicos e micênicos até a conquista dos romanos.
No mapa, vemos os gregos, que se estabeleceram
em cidades independentes no Mediterrâneo, segundo as palavras de Platão: “Como sapos ao redor de
uma poça”.
O tema subjacente desse capítulo é O mito e
o teatro. O mito é tratado no boxe Temas interdisciplinares Arte e Literatura – O Minotauro,
que conta a lenda em que o herói mitológico Teseu
liberta seu povo do domínio do rei Minos. No boxe
Temas interdisciplinares – Arte e Religião –
Os rituais religiosos é contado um mito que deu

origem aos rituais religiosos na Grécia antiga. Mais
uma vez um herói mitológico, dessa vez Prometeu,
entra em ação, para defender a humanidade diante
dos deuses. A mitologia grega aparece nos poemas
épicos Ilíada e Odisseia, e também em algumas das
peças da dramaturgia grega que chegaram até nós.
O mito e a mitologia são também objeto de estudo
na seção Pesquisa. No boxe O teatro grego são
abordados os temas: a origem nas festas dionisíacas, o teatro como um rito, a catarse, o coro, os
autores da tragédia e da comédia e o espaço teatral.
A pesquisa sobre o mito e a mitologia pode ser
atrelada a abordagens, conceitos e temas trabalhadas nas aulas de Literatura.

Leitura das imagens
Professor, para ajudar a perceber as diferenças
na representação do corpo em cada um dos períodos
estudados, compare o kouros, de cerca de 530 a.C.,
na página 77, o Discóbolo de Míron, de 450 a.C., na
página 80, e a Vitória de Samotrácia, de 190 a.C.,
que está na página 82.

Período clássico

O Discóbolo – Símbolo de
beleza
Arte para comemorar
os jogos olímpicos
Proporções perfeitas
Humanidade
Ritmo

AFP/Other Images/Museu do Louvre, Paris. França.

Kouros – Símbolo de
virilidade
Escultura tumular
Proporções pouco reais
Pouco humano
Rígido, estático

The Art Archive/Other Images/Museu Nacional, Roma, Itália.

Leemage/Diomedia/Museu Nacional de Arqueologia, Atenas, Grécia.

Período arcaico

Período helênico

Vitória de Samotrácia
Escultura cívico-religiosa
Proporções perfeitas
Emoção, dramaticidade
Movimento dramático
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pesquisa – mito e coro
Professor, no caso de a Ação do capítulo ser
feita em linguagem teatral, esta seção terá também
uma “pesquisa prática”. Trata-se de uma proposta
de experimentação do corpo, da voz, do gesto, etc.
por meio da prática de jogos, servindo como uma
preparação para a Ação teatral. Sendo assim, é
importante reservar uma parte da aula para esta atividade prática.
Dê prioridade para assistir por alguns minutos a
uma montagem de teatro clássico grego: Oedipus
Rex, dirigida pelo diretor e ator britânico Sir Tyrone
Guthrie em 1957. Vai ajudar a turma a entender as
funções dramáticas do coro.
Desenvolva um debate sobre o campo simbólico em que os estudantes estão inseridos. Traga o
debate da mitologia para um universo próximo –
o importante aqui é conseguir compreender quais
elementos constituem o imaginário da turma. Vale
tudo: uma letra de rap, uma série televisiva, um jogador de futebol, um livro, um hino.

prática – jogos de coraLidade
A seguir são apresentados dois jogos que devem
ser realizados com a turma. Não force nada: neste
momento, o mais importante é que todos se sintam
à vontade para experimentar o teatro de maneira
mais leve e coletiva.
Siga o Mestre / Coro e Corifeu
Objetivo – Imitar o proponente dos movimentos da melhor maneira possível.
Descrição – Um jogador se destaca do restante da turma – a partir de agora, ele é o Corifeu.
Ao sinal do coordenador, o Corifeu deve começar
a caminhar e gesticular de maneira expressiva
pela sala, sendo seguido de perto pelo restante da
turma, que deve imitá-lo nos mínimos detalhes.
Quando o coordenador bater palmas, o Corifeu
deve ser trocado: o jogador que exercia essa função integra-se ao coro, enquanto outro jogador
assume seu papel. Coloque uma música durante
o exercício, para ajudar o Corifeu a se soltar em
seus movimentos.
Fique atento – É importante que o coro se empenhe com o maior rigor possível ao imitar o Corifeu, observando nos mínimos detalhes aquilo que
foi sugerido pelo proponente, da posição das pernas ao movimento das mãos, passando pela postura

das costas e ritmo dos passos. A ideia aqui é a formação de um corpo coletivo através da imitação.
Coro Estereótipo
Objetivo – Desenvolver uma construção expressiva coletiva que caminhe pelo espaço de cena.
Descrição – Grupos de 6 a 8 participantes. Explique que cada grupo é um coro e espalhe-os pela
sala. Determine então uma construção estereotipada
para a turma: Coro de Velhos, Coro de Empresários,
Coro de Bombeiros, Coro de Homens da Caverna,
etc. Quando o coordenador bater palmas, os grupos
devem caminhar pelo espaço propondo uma construção física para o estereótipo determinado pelo
coordenador. Depois de experimentar por um tempo, o coordenador grita “Congela!” e deve propor
outra construção.
Fique atento – O importante aqui é que o grupo mantenha a concisão do coro: devem continuar
próximos e imitar uns aos outros nas construções.
A graça está em ver a qualidade da construção coletiva, e não um ou outro estudante mais desinibido
se destacando do restante de seu grupo.
Pergunte à turma como foi a sensação de agir
em coro nos exercícios: Quais as dificuldades de
agir coletivamente? Quais os momentos mais expressivos? Pergunte também se os estudantes
reconhecem situações de coro na vida cotidiana e
se eles, como estudantes, constituem um coro e por
quê. Ao final do debate, peça que cada participante
traga para a próxima aula uma frase retirada de um
livro, um poema, uma letra de música, uma notícia
de jornal, um recorte de revista, um trecho de um
blog ou filme. Essa frase deve se relacionar de alguma forma com o mito: um trecho de uma narrativa,
uma definição, um exemplo.

para encerrar
O que faz com que um acontecimento ou uma
pessoa torne-se um mito?
A pergunta pode ser respondida de várias formas.
Em geral, o herói é aquele que realiza uma façanha,
que vive uma epopeia, que atravessa o mundo e volta
para casa, tendo conquistado algo de valor.

ação – o mito através do coro cênico
Professor, propomos quatro etapas para a realização desta aula. Seja rigoroso com o tempo de
cada uma delas, para que a dinâmica possa ser realizada em apenas um encontro.

34

Arte_vu_PNLD2015_MP_001a37.indd 34

6/24/13 1:04 PM

Apresentação da frase sobre o mito
Descrição – Separe a turma em grupos de 6 a 8
estudantes. Peça que cada grupo leia para si as frases que trouxe. Depois, peça que elejam uma frase
para trabalhar – ela será o texto da cena que cada
grupo vai realizar. Eleita a frase, cada grupo terá 5
minutos para ensaiar uma leitura coral do texto. A
ideia é que cada grupo compartilhe com o restante
da classe a frase eleita.
Fique atento – Essa leitura deve ser coletiva,
partindo da compreensão do texto que está sendo
falado. Relembre que só o entendimento pode impedir uma fala de soar mecânica. O texto deve ser
dito em coro, de maneira decididamente expressiva e com o maior volume de voz possível – mas
nunca gritando.
Caracterização do Coro
Descrição – Apresentada a frase, cada grupo
deve pensar na caracterização de seu coro, no
sentido de que o personagem coletivo melhor representa a ideia de mito contida no texto. Relembre a turma de todos os tipos explorados no último encontro. Vale tudo: Coro de Jogadores de
Futebol, Coro de Mendigos, Coro de Gatos. Diga
que, depois de decidir o personagem do coro,
todos devem ensaiar uma nova apresentação
da frase para a turma, mas agora devidamen te
caracterizados. O foco está na construção corporal e vocal, que deve ser exatamente a mesma
para todos os atores. Cada grupo terá 5 minutos
para essa tarefa.
Fique atento – Exija rigor e precisão nas construções propostas por cada grupo. Peça que exagerem – no caso de um Coro de Corcundas, peça que
fiquem muito corcundas; se um Coro que Marcha,
que se marche da maneira mais exata e vigorosa
possível. Sugira vozes caricatas: finas, graves, de
velho.
Finalização da cena
Descrição – Cada grupo deve agora ensaiar o
que falta em sua cena. Defina um espaço da sala
para ser o palco, combinando onde estão as coxias,
ou seja, o local considerado fora de cena, onde o
coro deve ficar antes e depois de sua apresentação.
Cada coro, para finalizar sua cena, deve ensaiar três
coisas:
• A entrada no espaço de cena, isto é, a forma mais
expressiva daquele grupo chegar;

• Os gestos e ações que serão realizados enquanto
a frase está sendo dita;
• A saída do coro, ou seja, a maneira de deixar o
espaço de cena.
Dê aos grupos 10 minutos para combinar e ensaiar as cenas. Depois, faça uma sequência de apresentações dos coros. Peça para cada grupo escolher
como deseja ser apresentado. A apresentação do diretor em voz alta é a marca para que a cena comece.
Fique atento – Não deixe ninguém negligenciar nenhum desses três aspectos, pois eles alteram
completamente a leitura da cena. Um Coro de Velhinhos que entra em cena cantando é diferente de
um Coro de Velhinhos que chega cabisbaixo e silencioso. Uma saída triunfante produz uma leitura
da cena completamente diferente de uma vagarosa,
por exemplo. Os gestos podem não ter relação
com a frase falada: o Coro de Velhinhos pode ficar
cavando covas enquanto diz seu texto, ou regando
flores. Cada elemento produz uma leitura – que leitura o grupo deseja oferecer para o público?
Conversa final
Apresentadas as cenas, converse com a turma
sobre como o mito foi representado por cada um
dos coros. O importante aqui é a compreensão de
como cada escolha dos elementos da cena produz
um determinado significado. Pergunte para a classe quais são as outras possibilidades de caracterização para aquelas frases. O que de mítico existia
nas escolhas de cena? Quais os momentos mais
marcantes das cenas? Finalize reservando os últimos minutos de aula para que cada um registre
em seu livro as experiências mais marcantes do
encontro.

textos complementares..
O corpo e a beleza
Os gregos refletiram sobre a arte e o belo, e alguns
artistas chegaram a definir padrões de beleza.
Foram os próprios gregos que olharam para sua
cultura, para as obras produzidas no século IV a.C.
e chamaram esse período de clássico. O historiador
Plutarco, que viveu no século I, dizia que as esculturas desse período representavam algo que estava para além da verdade. Os gregos também buscaram definir valores para o que é civilizado.
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a beLeza
A teoria da verdade visual
A teoria chegou até nós através de umas tantas citações e paráfrases, da autoria de escritores posteriores que fizeram comentários sobre os sistemas visuais e os escritos teóricos dos escultores do início e
meados do século V a.C.: Pitágoras de Rhegion, Míron
de Atenas, Policleto de Argos. Os termos básicos utilizados por eles de forma teórica em relação à figura
humana, em particular as figuras de atletas masculinos, eram “symmetria” (comensurabilidade), rythmos (ritmo na postura e na composição), akribeia
(exatidão) e aletheia (literalmente verdade).
A palavra symmetria referia-se àquilo que podia ser
observado, às proporções capazes de serem medidas do corpo humano – tal como um tratado de Policleto havia referido, “do todo para as partes e das
partes para o todo”. As figuras deviam obedecer a
um esquema global da sua realidade, proporcionalidade comensurável, controlado e verificado por
medições do corpo real e não por outras imagens.
Rythmos referia-se à postura da figura, tendo em
conta as suas devidas proporções – à postura real,
posição e composição da figura estática ou ativa.
Rythmos e symmetria eram aquilo que as estátuas
arcaicas nunca tinham manifestado. Akribeia era a
exatidão ou o refinamento com que eram aplicados
os sistemas de proporção observados, enquanto o
último objetivo e toque teórico deste projeto visual
era aletheia, ou verdade que, neste contexto, se referia à fidelidade ou similitude da imagem em relação à realidade, ou seja, ao objeto retratado. Apenas
as estátuas assim construídas podiam ser verdadeiras, belas e grandiosas.
[...]

dominante a um nível reconhecido, foi crescendo
uma estratégia teórica onde se reconhecia que a
arte deste período não estava aquém da realidade,
na escala da verdade (como na verdade se passava),
mas acima dela – supra verum – acima da verdade.
As normas visuais do século V foram simplesmente
recalibradas como superiores e assim se tornaram
“ideais” aos nossos olhos: tentaram alcançar algo
melhor e maior do que a mera realidade representada, cuja conquista tinha sido agora plenamente
interiorizada. Assim nasceu a teoria do idealismo fidiano, cerca de dois séculos depois que Fídias viveu.
Kemp, martin. História da arte no ocidente. lisboa:
editorial Verbo, 2006. p. 60-61.
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A teoria da representação ideal
Só no período helenístico (século III-I a.C.) é que seria formulada uma teoria da representação “ideal”.
Do ponto de vista do realismo diversificado e da individualidade sofisticada da arte helenística inicial –
observada, por exemplo, nas brilhantes estátuas personificadas de Menandro ou Demóstenes – que fora
dirigida pela vigorosa aplicação da teoria da verdade,
a arte do século V afigurava-se, em retrospectiva,
bastante estranha, e até inadequada, quando medida
exclusivamente pela escala da verdade. O seu elevado quociente normativo nunca deixou de ser revelado.
Mas dado que esta havia fornecido as representações definitivas dos deuses e heróis da cultura

VERNANT, Jean-Pierre. Mito e religião na Grécia antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

7. Roma
Este capítulo aborda a cultura romana durante
o período da República e do Império. Engloba os
temas: a assimilação da cultura grega pelos romanos; o retrato oficial; a escultura e a arquitetura
monumental; o desenvolvimento de técnicas para
a construção de estradas e cidades na época do
Império; o mosaico, a pintura e a sofisticação da
vida privada dos patrícios; as religiões e a desagregação do Império romano do Ocidente.
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suas conquistas. Roma é uma cidade em que construções grandiosas de épocas diferentes interagem
para formar um espaço urbano de grande variedade.
Algumas das construções feitas pelos romanos há dois
mil anos sobrevivem até os dias de hoje. Os romanos
antigos se preocuparam em construir espaços de
lazer, como teatros e banhos públicos, monumentos para celebrar vitórias e equipamentos urbanos
de utilidade pública, como mercados e sistemas de
água e esgoto. O tema é tratado em Temas interdisciplinares Arte e Tecnologia – O arco, no
qual técnicas construtivas, como o arco e a cúpula,
são comentadas.

Leitura das imagens
Professor, para reforçar a ideia de desenvolvimento da técnica construtiva, compare três obras
apresentadas no capítulo: a escultura de Augusto
de Prima Porta, de 14-29 d.C., na página 89, o Arco
de Tito, em Roma, ano 81, na página 91, e O chão
não varrido, mosaico do século II a.C., que está na
página 93.
Arco de Tito. Roma, ano 81.

Monumento comemorativo
Arte cívica, pública
Finalidade de marcar conquistas
Desenvolvimento de técnica construtiva (o arco)

Photo Scala/Glow Images/Museus do Vaticano, Itália.

Photo Scala/Glow Images/Museus do Vaticano,
Roma, Itália.

Pierdelune/Shutterstock/Glow Images

Nas quatro imagens da abertura, vemos: uma escultura em terracota, um busto de mármore, um relevo em pedra e uma pintura feita na parede de uma
casa. O professor pode interrogar a turma: O que estas
imagens nos dizem sobre os romanos? O que elas representam? Qual a finalidade destes objetos? De que
material foram feitos? Para quem eles foram feitos?
O que há em comum entre eles e o que os distingue?
As frases nos ajudam a responder algumas
dessas perguntas: elas falam de retrato, gladiadores, povo, patrícios, austeridade, Cupido, mitologia grega e do deus Mitra. Esses objetos têm finalidades diferentes: preservar a memória, decorar,
ser objeto de devoção. O Cenário histórico destaca como um povo de língua latina se organizou
numa sociedade militarizada e pôs em prática um
plano de conquista de territórios. Os romanos
absorveram a cultura dos povos por eles dominados, mas também impuseram a estes um sistema
legal e administrativo que marcou várias civilizações que posteriormente emergiriam na Europa.
O tema subjacente deste capítulo é A cidade. Os
romanos usaram a arte e a arquitetura para celebrar

Augusto de Prima Porta, 14-29 d.C.

O chão não varrido. Mosaico, século II a.C.

Escultura cívica
Arte cívica
Retrato oficial,
Finalidade de divulgar a
imagem do poder
Assimilação da cultura grega

Mosaico
Decoração doméstica
Assimilação da cultura grega
Finalidade de decorar espaços de lazer
Desenvolvimento de técnica de representação
(perspectiva e sombra)
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Temas inTerdisciplinares
Arte e Literatura – Origens míticas – Duas
lendas contam a origem mítica da cidade de Roma.
Uma delas propõe a descendência dos fundadores
da cidade diretamente dos heróis mitológicos da
Grécia, segundo uma lenda relatada por Virgílio no
poema épico Eneida. O tema pode ser tratado pelo
professor de Literatura.
Arte e Religião – Judaísmo – A religião judaica, a mais antiga crença monoteísta, deu origem ao cristianismo, portanto é importante compreender seus preceitos. O tema pode ser debatido
procurando abordar questões tratadas nas aulas
de História.

pesquisa – quesTões urbanas
Professor, três sugestões de pesquisa podem ser
interessantes para os alunos, pois mostram abordagens muito variadas deste tema na atualidade.
• O video RMB City, uma cidade planejada pelo artista chinês Cao Fei (1978-).
• A maquete do Projeto Morrinho. Disponível em:
<www.morrinho.com/Morrinho/Projeto_Morrinho_
Uma_Pequena_Revolucao.html>. Acesso em: 30
maio 2013.
• As histórias em quadrinhos Meu fim do mundo.
Disponível em: <www.daniloz.com/site/meu-fimde-mundo>. Acesso em: 30 maio 2013.
Para a proposta da subseção Local, estimule o
olhar comparativo sobre as representações da cidade onde fica a escola em diferentes momentos de
sua história. Destaque as intervenções urbanas de
maior impacto ambiental e cultural, os bairros que
conservaram seus traçados e arquitetura, as camadas diversificadas de elementos artísticos e arquitetônicos de diferentes períodos.

para encerrar
O que poderia mudar para melhor na cidade
onde você vive?
A ideia é questionar, a fim de que os jovens pensem soluções para a cidade. A cidade é uma obra
coletiva: os jovens, a partir de suas vivências, podem ter boas proposições para o espaço urbano.

ação – maqueTe da cidade
Professor, o desafio nesta atividade é administrar as ideias conflitantes que podem surgir.
O mais importante é fixar uma escala. Sugira aos

alunos que recortem uma figura de papelão ou
usem um carrinho de brinquedo para representar a escala humana. Se não for possível realizar
um único projeto, sugira que façam o modelo em
dois grupos. Se surgir na turma um desejo de trabalhar com outro material acessível, estimule a
criatividade, deixando que os alunos proponham
soluções.
Os alunos podem usar a própria fita adesiva
como acabamento da cidade, mas podem sugerir
outro tipo de material. Quando o trabalho estiver finalizado, peça que fotografem o modelo olhando da
perspectiva do habitante, de baixo para cima.
Peça para cada um relatar o processo de criação
coletiva: o que cada um pensou sobre a cidade, o
que foi possível realizar e o que não foi. Para finalizar, questione: Como ficou a maquete? Parece com
a cidade em que vivem? Vocês propõem alguma
coisa diferente?
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8. Povos do Níger
Este capítulo aborda os povos que ocuparam a
região do Níger, na África subsaariana. A escolha
dessa região para uma abordagem sobre a África se
justifica pela grande presença no Brasil de africanos vindos da costa oeste, especialmente do golfo
de Benin, trazidos pelo tráfico escravagista. O capítulo engloba a cultura Nok, a cultura Ioruba, o
reino de Benin e as cidades que se desenvolveram
em função da rota comercial do deserto. Apresenta,
ainda, as características da arte nas tradições dos
povos africanos.
A arte africana é manifestação coletiva de crenças e festividades sociais variadas. Essas manifestações são criativas, isto é, têm baixo índice de repetição em suas formas. Aparecem principalmente
na forma de esculturas e performances e são fortemente conectadas ao corpo e à escala humana.
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Na abertura, vemos quatro imagens bem distintas: uma escultura de pedra, uma máscara, a
fotografia de uma mulher nômade portando joias
e adornos e uma escritura sagrada. O professor
pode perguntar à turma: O que estas imagens
podem nos dizer sobre a África? E o que dizem
especificamente sobre a região do rio Níger? De
que material foram feitas as peças representadas?
De que épocas elas são? O que elas representam?
qual a finalidade destes objetos? Há algo em comum entre eles?
As frases nos ajudam a responder algumas dessas perguntas: sobre Deus, sobre identidade, mundo
espiritual, tradição, adorno corporal, máscaras, nômades. As datas dos objetos variam entre 450 a.C. e
o século XX. O Cenário histórico conta que nessa
região, separada da Europa pelo deserto do Saara,
diferentes povos e ricas tradições culturais floresceram, entre elas a dos iorubas.
O tema subjacente deste capítulo é Identidade e ritmo. A questão da identidade é mostrada através da forma como alguns povos africanos
valorizam o adorno corporal. Homens e mulheres
usam objetos e marcas no corpo como símbolo de
identidade social. O tema é tratado no boxe Lendo
sobre a cultura ioruba, em que o fotógrafo e antropólogo francês Pierre Verger aponta para a conservação de tradições da religião ioruba no Brasil.
Com seu trabalho, esse pesquisador colaborou para
resgatar a identidade das populações afrodescendentes brasileiras.
Da mesma forma, o ritmo africano influenciou
toda a música ocidental a partir do século XX. A
cultura africana, extremamente musical, foi disseminada pelo Atlântico Negro e floresceu em ritmos
poderosos nas cidades que foram os maiores portos
do tráfico escravagista: Rio de Janeiro, Salvador,
Havana e New Orleans, dando origem ao samba,
à rumba e ao jazz, entre muitos outros ritmos. O
tema é desenvolvido no texto de Hermano Vianna,
sugerido na seção Pesquisa do capítulo.

leiTura das imagens
A cabeça, Ori, é um elemento importante na cultura dos povos do Níger. No mito de criação ioruba,
os homens foram feitos pelo oleiro Ajalá, a partir
da cabeça. A cabeça representa a direção. Compare

as duas esculturas que aparecem no capítulo, nas
páginas 102 e 104.

Cabeça coroada de uma rainha
ioruba. Ile-Ifé, século XII–XV,
terracota.

Ilê-Ifé, Nigéria
Ioruba
Escultura realista em
terracota
Olowu, cabeça de uma
rainha

Photo Scala/Glow Images/
Museu Nacional, Ifé, Nigéria.

Andrea Jemolo/Photo Scala/Glow Images/
Museu Nacional, Lagos, Nigéria.

Cabeça de Obá, século XV–XVI,
primeiro período, bronze.

Benin, atual Togo
Edo
Escultura realista em bronze
Obá, cabeça de um rei

Temas inTerdisciplinares
Arte e Religião – A religião ioruba – O boxe
comenta algumas características das religiões dos
iorubas. Conta sobre os orixás e sobre o Ifá, que
é hoje Patrimônio Imaterial da Humanidade. Além
da abordagem religiosa, o tema pode reunir debates das aulas de Geografia, História e Sociologia.
Arte e Tecnologia – A técnica da cera perdida – O boxe descreve a técnica de fundição de
metais, usada para a confecção de esculturas de
bronze. Usada pelos chineses na produção de vasos, essa técnica foi também utilizada pelos povos
da região do Níger.
Arte e Religião – Islamismo – O boxe comenta brevemente o surgimento da religião islâmica e suas características. A presença do tema
neste capítulo se justifica pela islamização dos
povos do norte da África, com a conquista desse
território pelos árabes, no século VII.
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pesquisa – música africana
Professor, nesta pesquisa há muitas dicas importantes. Além do texto sobre o Atlântico Negro,
de autoria de Hermano Vianna, os alunos podem
assistir a um trecho do filme Na rota dos orixás,
de Renato Barbiere, para conhecer mais sobre a
cultura ioruba. Reserve algum tempo para ouvir
música nestas aulas de pesquisa.

para encerrar
O que você identifica como herança africana
na cultura brasileira?

Na própria seção Pesquisa, temos algumas respostas: os blocos afros na Bahia, o candomblé, a capoeira,
o samba, o maracatu, as sofisticadas maneiras de trançar o cabelo e outras formas de adorno corporal, além
de diversas comidas, entre muitas outras heranças.

ação – ouvir com o corpo
Professor, esta Ação visa exercitar o trabalho corporal, rítmico e coletivo. Estimule os alunos a participar e procure direcionar as práticas de acordo com
as performances individuais. Os alunos com maior
facilidade de expressão corporal ou vocal podem
guiar o grupo durante as apresentações.

atividade complementar..
1. Pesquisa virtual
a) Visite o site do Museu Afro Brasil para conhecer algumas peças da coleção de arte africana. Para encontrar os objetos africanos no Museu Afro Brasil, é preciso clicar em EXPOSIÇÕES no menu e em seguida clicar em Galeria de imagens. Disponível em: <www.
museuafrobrasil.com.br/>.
b) Visite o site da Fundação Pierre Verger para ver outras fotos do álbum Deuses africanos, que mostra os rituais das religiões africanas no Brasil, em Cuba e na África. Selecione pelo menos duas fotos diferentes das que você viu neste capítulo e grave-as em
sua pasta. Disponível em: <www.pierreverger.org/br/index.htm>.
c) O Museu Barbier-Mueller de Genebra, fundado em 1977, tem uma coleção de 7 mil objetos de civilizações antigas. Grande parte de seu acervo é de objetos africanos, incluindo uma coleção de máscaras de diversas culturas. Veja no site a variedade de
formas e materiais que esses objetos podem ter. Disponível em: <www.barbiermueller.
ch/collections/afrique/masquesafricains/#pagination_fleurons>.
Acessos em: jun. 2013.
2. Assista ao documentário Eu, um negro. Direção: Jean Rouch, França/Costa do Marfim,
1958.

Sinopse do filme:
Eu, um negro é resultado de uma viagem do diretor e antropólogo Jean Rouch à África,
quando acompanhou durante seis meses o cotidiano de jovens nigerianos que migraram
para a cidade de Treichville. “Propus fazermos um filme em que eles representariam a si
mesmos, em que eles teriam direito a fazer tudo e a dizer tudo”, narra Jean Rouch. Nesse
jogo de livre representação, esses jovens, que se apresentam com nomes de ícones estadunidenses, Lenny Caution e Edward G. Robinson, são filmados tanto em situações de
trabalho como de lazer. O filme foi todo dublado posteriormente. Durante esse processo,
os personagens tiveram participação ativa, narrando e criando os diálogos. Essa criação
inventiva e compartilhada a partir do que já tinha sido filmado é o grande diferencial do
filme, pois possibilitou uma mistura entre realidade e ficção, sonho e imaginação,
sequências encenadas e outras de pura observação, tudo dentro de uma mesma obra.

Curiosidades:
Jean Rouch e seu amigo Edgar Morin são considerados os pais do Cinema Verdade. Em
1960, publicaram na revista France Observateur um manifesto intitulado “Por um novo Cinema Verdade”, no qual a questão central foi a recusa ao modelo de verdade instituído até
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então. Rouch explorou o documentário em sua potência falsificante ao trazer elementos da
ficção para a prática documental. Assim, ele se distanciou de um tipo de discurso calcado
na imparcialidade e na objetividade para tornar o campo das subjetividades o lugar privilegiado dos seus filmes, por onde a narrativa é construída.
Época de intensa mobilização política, marcada sobretudo pela contestação das instituições
e dos valores sociais vigentes, principalmente em relação às questões de etnia e sexualidade, o Cinema Verdade está inserido no contexto do aparecimento dos cinemas novos, que
tinham como característica principal uma forte oposição ao cinema de espetáculo, além de
uma mudança de posicionamento do autor dentro da obra.

O filme e o livro:
O filme foi realizado no final da década de 1950 na Costa do Marfim, época bem posterior
à abordada no capítulo do livro. O filme Eu, um negro amplia questões exploradas no livro
por um viés mais pessoal e contemporâneo. Fique atento às práticas religiosas com suas
vestimentas características, aos tecidos estampados usados pelas pessoas nas ruas,
à música, à dança, aos rituais festivos, à expressividade corporal, aos tipos de trabalho
exercidos pelos jovens, etc.

sugesTões de leiTura
ADAMS, Laurie Schneider. Worlds Wiews: Topics in Non-Western Art. New York: McGraw-Hill, 2004.
HAHNER-HERZOG, Iris. African Masks from the
Barbier-Mueller Collection (Art Flexi Series). New
York: Prestel, 2007.
LARKIN, Elisa; GÁ, Luiz Carlos (Org.). Adinkra sabedoria em símbolos africanos. Rio de Janeiro: Pallas, 2009.
MUSéE DU qUAI BRANLY. La Guia del Museu. Paris:
2006.
VISONÀ, Monica Blackmun. A History of Art in Africa.
New Jersey: Prentice Hall, 2001.
WILLET, Frank. African Art. London: Thames and
Hudson, 2003.

9. Culturas norte e mesoamericanas
Este capítulo aborda algumas das culturas que
habitaram as terras frias no norte das Américas,
como os inuítes que colonizaram o Ártico; as populações indígenas que viveram na planície do centro-oeste da América do Norte e as culturas Mesoamericanas. Atenção especial foi dada aos maias e
mexicas, que dominaram vasta extensão territorial,
construíram centros cerimoniais, cidades e redes de
caminhos. Essas sociedades guerreiras, que pratica-

vam sacrifícios religiosos, desenvolveram um calendário, a astronomia e um tipo de notação escrita.
Na abertura, vemos quatro imagens: totens de
madeira, um utensílio de cerâmica e um de vidro,
uma ilustração. O professor pode perguntar à turma: O que estas imagens podem nos dizer sobre
os povos que habitaram a América do Norte e a
América Central? qual a peça mais antiga? O que
as peças representam? De que material elas foram
feitas? qual a finalidade destes objetos? O que há
em comum entre eles e o que os distingue?
Lendo as frases, recolhemos algumas pistas
para responder às perguntas: elas falam de animais,
homens, deuses, cerâmica e vidro vulcânico. O desenho é uma ilustração de um manuscrito asteca
dos séculos XV-XVI representando o deus-serpente-emplumada. O Cenário histórico cita algumas
culturas norte e mesoamericanas que floresceram
de 1500 a.C. até 1500 d.C. Os mexicas e os maias
ocupavam a Mesoamérica quando os espanhóis
aportaram nos mares do Caribe.
O tema subjacente do capítulo são Os rituais.
São estudadas diferentes civilizações: o foco são
os rituais, as festas e as celebrações realizadas por
cada um desses povos. Em cada cultura os rituais
se relacionam aos aspectos de seus sistemas de
crenças. Para os inuítes, o vento tem muitos sig-
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Máscara
Cultura inuíte
Manifesta o vento

Werner Forman/Glow Images/Col.
particular, Nova York, EUA.

Chocalho Haida.

Instrumento musical
Cultura Haida
Usado em danças xamânicas
e rituais de cura

Werner Forman/Glow Images/Museu Britânico,
Londres, Inglaterra.

Relevo de pedra, Yaxchilán, México,
600-900. Pedra.

Relevo em pedra
Cultura maia
Representa a sangria
Rituais de sangria para
alimentar os deuses
nificados; para os maias, era preciso alimentar os
deuses com sangue humano; objetos sonoros eram
usados em rituais xamânicos de cura pelos habitantes da região oeste do atual Canadá; para os principais rituais dos povos indígenas do Brasil, são
preparadas comidas para consumo coletivo. Para
os povos mesoamericanos, até o jogo de bola tinha
finalidade ritual.
O tema é tratado na seção Pesquisa, na qual são
sugeridos artistas, objetos, vídeos e sites que mostram diferentes rituais e seus significados.

Festa do dia dos
mortos.

Arranjo
ornamental
México
contemporâneo
Oferenda para os
mortos
O tema pode ser levado pelos alunos para as aulas
de Física, de Geografia e de História.

pesquisa – riTuais
Professor, nesta pesquisa dê prioridade para visitar o site do Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México e assistir ao vídeo do grupo indígena
Kuikuro, que participa do projeto Vídeo nas Aldeias.
Promova as trocas dos saberes entre os colegas.

para encerrar:

Professor, compare objetos ritualísticos usados
em quatro culturas estudadas: os inuítes na página
114, a cultura Haida na página 115, os maias na página 118 e um ritual do México contemporâneo na
página 121.

O que os objetos e artefatos produzidos pelos
indígenas revelam sobre o modo de vida dos diferentes povos das Américas?
Com base nessa pergunta, é possível pensar nos
diversos rituais comentados no capítulo, sobre os
materiais usados por cada povo (obsidiana, madeira, cerâmica, couro) e na relação que eles têm com
o ambiente em que cada um desses povos viveu.

Temas inTerdisciplinares

ação – objeTos riTuais

Arte e História – O calendário mesoamericano – Este boxe traz um tema de interesse para os
jovens. O calendário é uma construção que colabora na organização das sociedades. Esta divisão do
tempo se relaciona com o movimento dos astros,
com as questões climáticas, e no caso da Mesoamérica está fortemente ligada ao sistema de notação,
já que as datas se relacionavam com as narrativas.

Professor, converse com cada grupo e troque
ideias com os alunos. Essa ação não precisa estar
ligada a um ato religioso ou político. Pode ser algo
lúdico, uma brincadeira, uma ação teatral. Confeccionar máscaras e fazer uma encenação. Recolher
objetos e colocá-los de forma ritual no centro da
sala, formando um círculo. Oriente para que estabeleçam ações e trabalhem com materiais viáveis.

leiTura das imagens

Mario Tavares Moura Filho/Acervo do fotógrafo

Coleção Michael C. Rockefeller/Art Resource/
Museu de Arte Metropolitano, Nova York, EUA.

Máscara do vento norte,
cultura inuíte.
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os miTos mesoamericanos
O mito do Sol e da Lua
Um dos mitos dos mexicas dizia que o Sol trava
uma luta cósmica com a Lua para voltar a nascer a
cada dia. Nesse mito, Coatlícue, a Terra, fizera voto
de castidade após dar à luz a Lua e a quatrocentas
estrelas. Um dia, porém, enquanto varria o santuário no pico da montanha sagrada em que morava,
foi fecundada por uma bola de penas. Seus filhos se
enfureceram ao saber da gravidez e, liderados por
Coyolxáuhqui, a Lua, resolveram punir a mãe com
a morte.
Mas no momento em que a Lua e as estrelas
vieram matar Coatlícue, o deus Sol emergiu do
ventre da mãe armado como um guerreiro e despedaçou Coyolxáuhqui, lançando seu corpo desmembrado do alto da montanha.

a ancesTralidade nos povos ameríndios
Homens, deuses e ancestrais
Na concepção de mundo dos povos ameríndios,
a ancestralidade está diretamente vinculada ao
universo sobrenatural ou divino. Na maioria dos casos os cargos de maior autoridade e de chefia são
ocupados por indivíduos mais idosos. Nem sempre
é fácil entender a fronteira entre o papel da ancestralidade na vida e na morte. Numerosos objetos
pré-colombianos representam idosos como entidades divinas ou mesmo como figuras conectadas
ao mundo dos mortos. No caso mesoamericano,
Huehueteotl, o deus ancião, um dos principais da
cosmogonia [narrativa sobre a origem e evolução
do mundo], é responsável pela manutenção do
fogo, que permite a vida do homem na terra. Já para
muitas sociedades andinas, os ancestrais tinham
um papel fundamental nas decisões sobre a vida
da comunidade. Relatos do século XVI nos contam
que os incas traziam as múmias dos antigos governantes para participar das decisões oficiais do
Estado, e que os bens e a propriedade da terra eram
mantidos mesmo após a morte.
A festa do Dia dos Mortos, vivamente celebrada até
hoje no México, é outro exemplo da participação
dos mortos na vida cotidiana. É uma festividade
preparada para recebê-los, em que lhes são oferecidas músicas, comida e bebida.
arCurI, márcia. Catálogo da exposição Por ti América: arte pré-colombiana.
rio de Janeiro: pancrom, 2005. p. 213.

a chegada dos espanhóis na américa
A queda da cidade preciosa como jade
Era dezembro de 1519. Do alto de seu cavalo, Cortés contemplava a cidade que pretendia conquistar.
[...]
O panorama que se oferecia das imediações de
Tenochtitlán era imponente. Relatou Díaz [o escrivão da comitiva]: “Chegamos pela manhã à grande
estrada. Quando deparamos com tantas cidades e
vilas construídas sobre a água, além de cidades
em terra firme e estradas bem niveladas que se
dirigiam ao México, fomos tomados de grande admiração diante dos templos e torres de pedra que
se elevavam da água. Segundo alguns de nossos
soldados, tudo aquilo parecia um sonho; e não é de
espantar que eu escreva deste modo, pois jamais
foi visto, nem mesmo em sonhos, aquilo que observávamos então.” [...]
Não longe da cidade as tropas espanholas se detiveram; a casa real vinha ao seu encontro em procissão.
Como escreveu Díaz: “Montezuma chegava transportado sob um dossel de maravilhosa riqueza, feito de
plumas verdes tecidas com intricados entrelaçados
de ouro e prata, e adornado com pérolas e pedaços
de torbernita verde, que pendiam de uma espécie de
bordado maravilhoso de se ver. E o grande Montezuma estava ricamente vestido, de acordo com seus
costumes, calçando sandálias com a sola de ouro e
a parte superior feita de pedras preciosas”.
ASTECAS: reInado de sanGue e esplendor.
rio de Janeiro: editores de Timelife livros,
1998. p. 22-25. (Civilizações perdidas).
Boltin Picture Library/The Bridgeman Art
Library/Keystone

textos complementares..

Cocar de Montezuma. Museo Nacional de
Antropología, Cidade do México. Acredita-se que
este adereço de 1,2 m de altura, combinando
penas verdes de quetzal e azuis da ave cotinga e
adornado com discos de ouro, tenha pertencido
a Montezuma II, o imperador que acolheu os
invasores espanhóis. A peça é uma cópia do
original que hoje está em Viena, Áustria.
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Este capítulo aborda as primeiras culturas andinas, tais como a civilização de Caral, os paracas, a
cultura Nasca, os mochicas e o império Inca. Abarca também os povos amazônicos, a sociedade tapajônica e os Marajoaras e traz algumas das práticas
culturais mais importantes dos povos indígenas no
Brasil, tais como pintura corporal e cestaria. O capítulo apresenta uma imagem de Caral, importante
descoberta arqueológica da década de 1990, que revelou que as primeiras cidades da América surgiram
na América do Sul. Ressalta também que as culturas da América do Sul enfrentavam dificuldades ambientais nos Andes e na região do deserto peruano.
As culturas andinas trabalharam com algodão,
lã, cerâmica e prata, principalmente. Construíram
centros cerimoniais, cidades e rede de caminhos.
Apresentavam uma forte tradição musical e grande
diversidade cultural.
As civilizações tapajônicas trabalharam com cerâmica e jade, principalmente a marajoara, construíram aterros e se adaptaram à floresta.
Na abertura, vemos cinco objetos bem diferentes: flautas feitas de ossos, um adorno de ouro, um
tecido, um objeto de cerâmica e um de jade. O professor pode perguntar à turma: O que estas imagens
podem nos dizer sobre a América do Sul? De que
material foram feitos os objetos que elas representam? De que épocas são? O que representam? qual
a finalidade destes objetos? O que há em comum
entre elas e o que as distingue?
As frases apontam para algumas respostas: prática musical, prata e ouro, lã e algodão, encontro de
grandes rios. A diversidade de materiais indica também as diferenças ambientais da região. O Cenário
histórico relata de forma sintética a ocupação da
região por diferentes povos e alerta sobre o impacto da chegada dos europeus ao continente.

leiTura das imagens
Professor, compare dois objetos de cerâmica,
um da cultura mochica, na página 128, e um da cultura marajoara, na página 130.
Vaso mochica, retrato de um
governante, Peru 400-500.

Peru
Mochicas
Vaso
Representação realista,
retrato de um governante

Urna funerária de cerâmica marajoara, 400-1300.

Reprodução/Museu Paraense Emílio
Goeldi, Pará, Brasil.

10. Culturas sul-americanas

O tema subjacente do capítulo é Música tradicional na América Latina. Os povos andinos
têm grande tradição no uso da flauta, prova disso
está no fato de elas terem sido encontradas nas escavações de Caral, que datam de 2500 a.C. No boxe
Características culturais dos povos indígenas no Brasil, há um texto sobre a música dos povos indígenas no Brasil, além de informações sobre
rituais, pintura corporal e cestaria.

The Granger Collection/Other Images/Museu
Metropolitano de Arte, Nova York, EUA.

sugesTões de leiTura
ASTECAS: REINADO DE SANGUE E ESPLENDOR. Civilizações Perdidas. Rio de Janeiro: Editores de TimeLife Livros. Abril Coleções, 1998.
MUSEU DE ARqUEOLOGIA E ETNOLOGIA (MAE). Catálogo da exposição. Brasil 50 mil anos: uma viagem
ao passado pré-colonial. São Paulo: Universidade de São
Paulo (USP), 2013.
COOK, Michael. Uma breve história do homem. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
POR TI AMéRICA: arte pré-colombiana. Curadoria Márcia Arcuri – Rio de Janeiro: Pancrom, 2005.
SOLIS, Felipe. Catálogo do MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA, Monclem Ediciones, México.

Brasil
Marajoara
Urna
Formas ornamentais e figura
geometrizada

Temas inTerdisciplinares
Arte e Tecnologia – O quipo – O boxe mostra
a interessante forma de notação dos povos andinos,
que criavam registros num sistema abstrato que articula fios e nós.

pesquisa – riTmos sul-americanos
Professor, nesta pesquisa dê prioridade à música.
Promova a audição de pelo menos uma das três sugestões de ritmos andinos e assista ao vídeo Som da rua:
Índios, dirigido por Roberto Berliner.

para encerrar
O que você identifica como herança indígena
na música brasileira?
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Aqui se trata de falar do uso de flautas, de sílabas
raízes de ritmos regionais como o carimbó, de cantoras contemporâneas como Marlui Miranda, entre outras. Valorize a atividade anterior, da pesquisa local,
destacando os elementos da cultura indígena que
influenciaram na cultura brasileira como um todo.

ação – canTos indígenas
Professor, esta ação objetiva desenvolver novamente a expressão rítmico-musical e promover o
trabalho coletivo e criativo. Estimule a interação e
evite avaliações que possam inibir a livre expressão
artística dos alunos.

textos complementares..
o meio ambienTe na cosTa oesTe da
américa do sul
A vida nos Andes e em suas áreas contíguas – como
o deserto da costa do Pacífico, uma das regiões mais
secas do mundo – dependia do intercâmbio entre os
grupos sociais que viviam em altitudes diferentes,
pois em cada uma delas era possível produzir, criar e
coletar determinados tipos de alimento. O contraste
ecológico entre essas altitudes contribuiu para que
os povos andinos atribuíssem grande importância aos conceitos de hanan, acima, e hurin, abaixo,
que passaram a ser usados para descrever não só o
mundo natural, mas também as relações hierárquicas e até as concepções do Universo. Estes dois conceitos não eram entendidos como oposições, mas
sim como fases que se alternavam em um processo
de transformação. Vida e morte, por exemplo, eram
vistos como uma transição entre dois estágios: o de
macio-mole, característico dos seres jovens (associado a hanan) e o áspero-duro, característico dos
velhos e dos mortos (associado a hurin).

atividade complementar..
Assista Aguirre: a cólera dos Deuses. Direção:
Werner Herzog. Alemanha/Peru, 1972, 100 min.
Sinopse do filme:
Em 1561, uma expedição espanhola comandada
por Gonzalo Pizarro (esse nome é uma referência
ao conquistador espanhol Francisco Pizarro) cruza
os Andes em busca do lendário reino de “Eldorado”, a
cidade do ouro, localizada nos afluentes do rio Amazonas. Dessa expedição participam soldados, mulheres, índios escravizados, um frade, um negro e um

nobre representante da monarquia espanhola.
Diante das dificuldades, Pizarro divide o grupo
e envia uma comitiva à frente para reconhecer
o território e depois retornar com informações
sobre a localização dos indígenas e de Eldorado.
Don Pedro Urzua é escolhido para chefiar essa
viagem, sendo Lope de Aguirre o seu segundo
comandante. Aos poucos, os membros da expedição vão morrendo em consequência das
condições extremas, desentendimentos internos e ataques dos índios que vivem às margens
do rio. Lope de Aguirre então lidera um motim
contra Urzua e a Coroa espanhola, assumindo o
comando. A expedição vai se mostrando falida
à medida que as mortes proliferam e Eldorado
nunca é encontrado. Aguirre é o único que sobrevive, movido pelo seu desejo obsessivo de
riqueza e glória.
Curiosidades:
O diretor Werner Herzog foi um dos principais
nomes do Novo Cinema Alemão, ao lado de Wim
Wenders e Rainer Werner Fassbinder, e continua
realizando filmes até hoje. Seus filmes em geral
exploram personagens em situações que beiram
os limites entre vida e morte, razão e loucura, força humana e força da natureza. Esta foi a primeira
atuação de Klaus Kinski (que interpreta o personagem de Aguirre) num filme de Herzog, marcando
uma parceria de quinze anos entre o ator e o diretor. Após a morte de Kinski, Werner Herzog realizou
um documentário intitulado O meu melhor inimigo,
que trata da carreira do ator e da conturbada relação entre os dois.
O filme e o livro:
Baseado em fatos reais, o filme aborda as dificuldades enfrentadas pelos espanhóis na conquista
das terras da América, a dominação imposta aos
índios, o exercício de poder praticado pelas partes
implicadas nesse processo, o choque entre culturas e o poder da monarquia e da hierarquia estabelecida mesmo numa terra tão distante.

sugesTões de leiTura
MUSEU DE ARqUEOLOGIA E ETNOLOGIA (MAE). Catálogo da exposição Brasil 50 mil anos: uma viagem ao
passado pré-colonial. São Paulo: Universidade de São
Paulo (USP), 2013.
ARCURI, Márcia. Catálogo da exposição Por ti América:
arte pré-colombiana. Rio de Janeiro: Pancrom, 2005.
HERRERO, Marina; FERNANDES, Ulysses Fernandes
(Org.). Jogos e brincadeiras na cultura Kalapalo. São
Paulo: Edições SESC SP, 2010.
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RIBEIRO, Berta G. Arte Indígena, linguagem visual.
Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989.
VIDAL, Lux. A pintura corporal e a arte gráﬁca. Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/ﬁles/ﬁle/PIB_
verbetes/xirkin/A_pintura_corporal_xikrin.pdf>. Acesso
em: 30 maio 2013.

Unidade 2 – Cultura ocidental
11. Arte medieval

leiTura das imagens
Professor, para ajudar a perceber a novidade
da pintura de Giotto, compare o mosaico da igreja
de São Vital de 526-547, na página 140, e o afresco
Lamentação sobre Cristo morto, de 1303-1305, que
está na página 147.
A. Dagli Orti/AFP/Other Images/Capela Arena, Pádua, Itália.

Lebrecht/Diomedia

Este capítulo aborda o período medieval, em que
a Europa se reorganiza depois da desagregação do
Império Romano do Ocidente. Abarca a formação da
arte cristã, a arte no Império Bizantino, arte medieval na Europa, a arte islâmica na península Ibérica e
a arte e arquitetura góticas. O capítulo apresenta a
arte medieval como expressão da religiosidade coletiva, como uma forma de devoção cristã. Apresenta
os mosteiros como centros de cultura da Idade Média e aborda ainda o surgimento do amor romântico.
Na abertura vemos três imagens: uma cruz de
madeira pintada, uma escultura de ouro e uma foto
de uma catedral. O professor pode interrogar a turma: O que estas imagens podem nos dizer sobre o
período medieval? De que material foram feitas as
peças retratadas? quem as teria executado e com
que finalidade? O que elas representam?
As frases nos ajudam a responder algumas
destas perguntas, apontando para alguns elementos como cruz, cristianismo, arquitetura, presença divina. A escultura de ouro é um relicário, uma

espécie de cofre decorado que era guardado nas
igrejas. Estes relicários encerravam relíquias de
santos – pedaço de ossos, roupas e objetos pessoais
– que eram atribuídas aos personagens mais importantes do cristianismo. A fotografia mostra uma
catedral gótica construída na França no século XII.
O Cenário histórico descreve de forma sintética
como o Império Romano foi dividido em duas partes e como o Império Bizantino dominou a região do
Mediterrâneo. Relata, ainda, os povos que dominaram cada região do continente europeu.
O tema subjacente deste capítulo é O livro e o
conhecimento. O tema é tratado no boxe Temas interdisciplinares Arte e História – O livro medieval, que relata o processo manual usado para fazer
livros na Idade Média. Esses livros, copiados nos mosteiros, preservaram textos da Antiguidade clássica e
difundiram textos bíblicos. Há um boxe de música
que discorre brevemente sobre o canto gregoriano
e mostra como era a notação desse tipo de música.
Na seção Pesquisa há a indicação de um site no
qual se tem acesso aos livros manuscritos na Biblioteca Britânica.

A Imperatriz Teodora entre damas da corte, 526-547. Mosaico da Igreja
de São Vital, Ravena, Itália.

Mosaico
Rigidez na composição e nas figuras
Poucos elementos são representados com
tridimensionalidade
Ornamentalismo
Comunicação simbólica

Giotto. Lamentação sobre Cristo morto, 1303-1305. Capela da Arena,
Pádua, Itália.

Afresco
Composição descentralizada
Figuras em posições variadas com expressões
individualizadas
Alguma profundidade de campo
Narrativa
Representação da emoção
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James Darrow/Deviantart/Reprodução

Temas inTerdisciplinares
Arte e Literatura – O romance. O boxe aborda
o aparecimento do amor romântico no final da Idade
Média. Este sentimento inspirou os músicos e poetas trovadores e lançou um olhar interessado sobre
as lendas de origem celta como a de Tristão e Isolda.

lendo sobre a idade média
Festas populares – trecho do livro Por amor
às cidades, de um dos grandes especialistas sobre
a Idade Média, o professor francês Jacques Le Goff,
que fala sobre as festas populares. Ele discorre sobre as festas pagãs, como o carnaval e as procissões religiosas.

pesquisa – imagens para ilusTrar
Professor, dê prioridade para visitar os sites do
ilustrador espanhol Mariscal e do brasileiro Andrés
Sandoval. Estimule a turma a explorar realmente
os sites, que têm material em diversas linguagens.
Pode ser muito interessante fazer essa ponte entre
as formas de comunicação e conhecimento na Idade Média e no mundo contemporâneo.

para encerrar
Que tipo de ilustração vocês mais gostam?
A pergunta pode ser respondida de várias formas.
No caso de livros infantis, as ilustrações colaboram
para construir o universo sugerido pela narrativa.
Mas podem também seduzir o leitor, sugerir um clima
lúdico ou de terror para uma história. As ilustrações
podem também ajudar a visualizar rapidamente as informações: é o caso dos gráficos ilustrados. Estimule
a troca de referências entre os alunos. Aproveite o
final deste encontro para preparar a próxima ação.

ação – livro ilusTrado
Professor, esta atividade pode ser feita de duas
maneiras bem diferentes. Uma possibilidade é pedir
aos alunos que comprem livros bem baratos e antigos
em um sebo de livros, trazê-los para escola e trabalhar sobre as páginas de texto fazendo intervenções
coerentes ou não com o texto. A ideia é transformar
um livro em objeto visual. A outra possibilidade é pedir que os alunos escolham pequenos contos ou letras de músicas para produzir um livrinho ilustrado
em sala de aula. Neste caso você pode cortar pedaços
de papel kraft de aproximadamente 80 ✕ 20 cm e distribuir para os alunos que vão dobrar o papel para
fazer um livro sanfonado. Ou ainda cada um dos alunos poderá fazer um mini livro de uma única folha de
papel, seguindo as instruções da figura:

textos complementares..
as peregrinações na idade média
O entusiasmo religioso da Idade Média se revelava
também no movimento cada vez maior das peregrinações aos lugares sagrados. Estradas rústicas
levavam a essas destinações, dentre as quais as
mais procuradas nos séculos XI e XII eram as basílicas da época do Imperador Constantino, em
Roma, a igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e
a catedral de Santiago de Compostela, no noroeste
da Espanha.
Na catedral de Compostela, o portal voltado para oeste, conhecido como Pórtico da Glória, tem um relevo
que representa as almas no limbo, o Juízo Final e a
glória de Cristo no final dos tempos. Entre os apóstolos e profetas, a figura de Jesus, a maior de todas
e situada ao centro, nos mostra suas chagas. São
Tiago, na coluna abaixo de Jesus, aguarda sentado o
peregrino, para lhe dar as boas-vindas.
Os peregrinos enfrentavam bandidos e toda sorte
de riscos nas viagens, que podiam durar até mais
que um ano. Diziam que as estrelas da Via Láctea
marcavam o caminho para Santiago de Compostela. No século XII um padre francês escreveu um
guia para os peregrinos, dando conselhos sobre as
rotas que cruzavam a França.
O guia indicava os monastérios e igrejas que ofereciam comida e alojamento e apontava os santuários
a serem visitados, por conterem relíquias de santos
importantes (ou atribuídas a eles). Igrejas associadas a curas milagrosas ficavam repletas de enfermos e outros peregrinos.
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A popularidade das peregrinações facilitou a organização da primeira cruzada, pelo papa Urbano II, em 1095.
Reunindo exércitos de reinos poderosos e um enorme
contingente de camponeses, as cruzadas marchavam
em direção à Terra Santa por se considerar que Jerusalém precisava ser libertada do domínio islâmico.

sugesTões de leiTura
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12. Renascimento
Este capítulo aborda o Renascimento, o ressurgimento do Humanismo, a pintura e a perspectiva,
o relacionamento entre arte e ciência, a gravura e o
livro impresso, as navegações e as primeiras imagens do Novo Mundo, o maneirismo, Shakespeare
e o teatro elisabetano. O Renascimento é uma retomada do racionalismo e do humanismo da época clássica. Neste novo ambiente europeu, que se
estabelece com a vida urbana e comerciantes enriquecidos, há o desafio de conciliar a concepção
do espaço cristão e o que é próprio do homem. No
Renascimento, arte é ação e ciência.
Nas imagens da abertura vemos: um livro, uma
pintura representando um espaço em perspectiva
e três autorretratos de artistas. O professor pode
interrogar a turma: O que estas imagens nos dizem
sobre o Renascimento? O que elas representam?
qual a novidade que estas imagens trazem?
As frases nos ajudam a responder algumas destas
perguntas; elas falam de livro impresso, de interesse
pela cultura grega e de mestres do Renascimento. A
representação do espaço em perspectiva, a descrição detalhada da natureza e a tecnologia que possi-

bilitou o livro impresso são algumas das transformações ocorridas no Renascimento. A pintura foi feita
por Rafael para a Sala das Assinaturas, no Vaticano,
em Roma. Trata-se do afresco A escola de Atenas,
1510-1511, a obra mais conhecida de Rafael. Bem no
centro da imagem, envolto em um manto azul, está
o pensador grego Aristóteles. Ele tem a mão espalmada para baixo apontando para a importância da
natureza e do mundo material. Ao seu lado, Platão
aponta o dedo para o alto afirmando o poder do pensamento e das ideias abstratas.
O Cenário histórico descreve o enriquecimento das cidades na Península italiana, o surgimento de regimes monárquicos em outras nações
europeias e o florescimento de Portugal e Espanha
como potências que conquistaram terras além-mar.
O tema subjacente deste capítulo é Arte e Ciência. Como é dito no capítulo, a arte neste momento é
também ciência. Através da arte é possível observar e
refletir sobre a natureza. Várias imagens que figuram
no capítulo podem ser entendidas como arte e como
ciência: O esquema da perspectiva na gravura de Vredeman de Vries e o perspectógrafo de Dürer que estão na página 152, o estudo sobre o feto no útero, de
Leonardo da Vinci, na página 153 e o mapa Terra Brasilis que está na página 155. A invenção de sistemas
de representação do espaço tridimensional, por meio
de regras geométricas é uma conquista científica feita por artistas, os desenhos de observação do corpo
humano de Leonardo são estudos de anatomia e os
mapas portulanos são cartas de navegação.
Na seção Lendo sobre o Renascimento – A
nova concepção da natureza e da História, o
italiano Giulio Carlo Argan, importante historiador
da arte, nos fala sobre o interesse no Renascimento
em conhecer a natureza, a História e o ser humano,
e como isso será feito através da arte, especialmente por Leonardo da Vinci. O tema também é tratado no boxe de Temas interdisciplinares Arte e
História – As navegações, no qual são apresentadas as tecnologias de navegação e os portulanos,
cartas náuticas que contêm informação sobre as
áreas litorâneas, e são também representações de
grande valor estético.

leiTura das imagens
Professor, para compreender melhor o maneirismo compare a obra A última ceia, de Leonardo da
Vinci (que não está no livro, mas é muito conhecida) e a pintura Cristo na casa de Levi, que se encontra na página 157.
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Reprodução/Arquivo da editora

Leonardo da Vinci. A última ceia. 1495-1497, têmpera sobre estuque,
460 cm x 880 cm. Refeitório do Convento de Santa Maria delle Grazie,
Milão, Itália.

Mary Evans/Other Images/Galeria da Academia, Veneza, Itália.

Apogeu do Renascimento
Composição austera
Simetria, profundidade, simplicidade
Visão espiritualizada

Paolo Veronese. Cristo na casa de Levi, 1573. Óleo sobre
tela, 5,56 m x 12,8 m.

Maneirismo
Luxo mundano
Simetria, profundidade e discurso prolixo
Visão crítica, comentada

Temas inTerdisciplinares
Arte e História – O livro impresso. Neste
boxe comenta-se a revolução cultural que significou a possibilidade de reproduzir mecanicamente
o livro. A abordagem complementa o tema subjacente do Capítulo 11 (o livro e o conhecimento) e
contribui para o entendimento do significado da
Renascença.
Arte e História – Reforma protestante e Contrarreforma católica. Este boxe aborda um tema
muito importante para a compreensão do Barroco,
que será abordado no próximo capítulo. O texto esclarece aspectos históricos e o aluno pode levar questões sobre a Reforma protestante e a Contrarreforma
católica para discutir na aula de História.

boxe sobre TeaTro
Shakespeare e o teatro elisabetano – aborda o teatro na sociedade inglesa do século XVI.
Descreve o ambiente em que Shakespeare produziu sua dramaturgia. Conta que a riqueza de seus
personagens retrata a variedade social da vida urbana na cidade de Londres, e que o teatro era visto
por todos. Como as seções Pesquisa e Ação serão
na linguagem teatral, é fundamental trabalhar este
boxe com os alunos.

pesquisa – as múlTiplas leiTuras de shakespeare
Professor, dê prioridade para assistir aos dois trechos de montagens contemporâneas de Shakespeare no Brasil: Romeu e Julieta, do grupo Galpão,

e Hamlet, do grupo Oficina. Mas, atenção, reserve
um tempo para fazer a pesquisa prática de teatro.
A discussão sobre a adaptabilidade de uma dramaturgia serve para compreender que cada tempo
tem uma produção cultural própria, singular. Cada
período tem sua característica única de compreender e produzir arte. A partir disso, desenvolva um
debate sobre a função da arte dentro da sociedade.
Questione a turma o que é arte e para que ela serve,
retomando o debate iniciado na abertura da obra.

práTica
Professor, a proposta é um jogo de leitura de
dramaturgia. Para isso, é preciso que você traga
para a escola as cenas impressas que serão utilizadas. Veja abaixo dois links para a primeira cena de
Hamlet e Romeu e Julieta.
Primeira cena de Hamlet, tradução de Millôr Fernandes, disponibilizada no site da L&PM. <www.
lpmeditores.com.br/livros/Imagens/hamlet.pdf>.
Acesso em: 30 maio 2013.
Primeira cena de Romeu e Julieta, tradução
de Beatriz Viégas-Faria, disponibilizada no site da
L&PM. <www.lpm.com.br/livros/Imagens/romeu_
julieta.pdf>. Acesso em: 30 maio 2013.
Leitura expressiva
Objetivo: Ler o texto para compreendê-lo e ler
o texto com entonações expressivas.
Descrição: Grupos de cinco a oito integrantes.
Os grupos se espalham pela sala, em roda e sentados. Distribua para cada grupo um trecho diferente
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da cena, com cópia para cada integrante. Em primeiro lugar, explique para todos como funciona a
estrutura de um texto de teatro. Mostre que o texto
é dividido em falas, e antes de cada fala está o nome
do personagem que a diz. Explique o que é uma rubrica – um jeito de descrever ações, entonações de
texto, ambientes, em suma, tudo o que o autor quer
sugerir para a peça e não é dito pelos personagens.
Peça a cada grupo que leia coletivamente o texto,
combinando quem lê qual personagem e quem lerá
as rubricas. Nesse momento, o foco é ler o texto,
compreendê-lo como um todo – os grupos devem
ler o recorte completo. Quando um grupo terminar
a leitura, deve levantar a mão. Então o professor
vai até o grupo, tira dúvidas sobre o texto e explica
a próxima tarefa: preparar uma leitura expressiva
que será apresentada para o restante da turma.
Quando todos estiverem preparados, disponha a
sala em palco e plateia. No momento da apresentação, o grupo deve se distribuir pelo espaço de cena
de forma que os espectadores consigam ver todos
lendo. Não é uma cena, é uma leitura feita com disposição e entusiasmo.
Terminadas todas as leituras expressivas, pergunte aos participantes o que acharam de ler um
texto teatral.
Esteja atento: é provável que os alunos nunca
tenham entrado em contato com uma escrita dramatúrgica. Aproveite para tornar prazerosa essa
primeira experiência. Não deixe que a apresentação
ganhe um peso excessivo: eles não precisam acertar
nem agradar ninguém – precisam ler o recorte dramatúrgico. A graça está em dividir o seu recorte com
os outros, transformar algo escrito em algo dito. O
grupo não deve disputar personagens entre si.
O discurso da peça é feito por todos. Konstantin
Stanislávski (1863-1938), um importante teórico teatral russo, escreveu: “Não existem personagens
pequenos, existem atores pequenos”. Ao final, pergunte à turma como foi a experiência de ler uma
cena de teatro. Pergunte quais as dificuldades de
transformar o texto escrito em texto falado, quais os
caminhos para torná-lo prazeroso, tanto para quem
lê como para quem escuta. Retome o debate sobre
trazer a obra para os dias de hoje. Peça que a turma
imagine como adaptar as cenas lidas para contextos
contemporâneos. Vale tudo: fazer a cena como se
fossem rappers, policiais, personagens de desenho
animado ou de quadrinhos, os acontecimentos se
passando em uma comunidade rural, em um show

de rock, num restaurante chique. Ao final do debate,
peça que cada grupo combine uma possível encenação de seu trecho para uma plateia dos dias atuais –
a montagem dessa cena será feita na Ação. Incentive
os grupos a trazer adereços e figurinos.

para encerrar
Como seria possível adaptar a cena que vocês
leram para um contexto contemporâneo?
Aqui o aluno é convidado a pensar na cena de Romeu e Julieta nos dias de hoje. Qual seria o local em
que ela se daria? Como seriam esses jovens? O que
eles fariam? Como seriam suas vidas, suas roupas?
Como eles procederiam? Os alunos podem responder a essas perguntas com base em suas realidades.

ação – shakespeare conTemporâneo
Professor, siga quatro etapas para realizar a
ação. Deixe a turma à vontade para a realização das
apresentações; o foco não está na leitura correta da
dramaturgia, mas sim na montagem única que cada
grupo vai realizar a partir do material fornecido.
Incentive as modificações na dramaturgia original,
deixe que a cena tenha um linguajar fluido.
Escolha do espaço
Descrição: Peça que cada grupo defina um espaço para realizar sua cena. Dê aos grupos 5 minutos
para escolherem o local da representação.
Fique atento: O espaço deve potencializar a
ideia de encenação que o grupo teve para aquela
cena. Uma cena no pátio só para fazer gracinhas
não vale agora, uma cena no pátio representando a
briga dos Montéquio com os Capuleto vale.
Fotos cênicas
Descrição: Escolhido o espaço, peça que cada
grupo monte três fotos cênicas para três momentos da cena, começo, meio e fim. As fotos servem
de referência para a montagem, garantindo alguns
portos seguros durante a apresentação. O foco está
na composição da foto, que deve se valer da profundidade do espaço escolhido, das características que
existem nele, dos planos possíveis – atores de pé,
agachados, em lugares mais altos. As fotos também devem fazer uso dos elementos trazidos de
casa por cada grupo, figurinos e adereços. Dê aos
grupos 10 minutos para compor as imagens.
Fique atento: As fotos devem ser muito bem
marcadas, de forma que o grupo consiga migrar de
uma para outra instantaneamente. Peça que todos
fiquem bem expressivos quando estiverem congela-
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dos. Relembre que, durante a apresentação, as representações das fotos estarão em movimento, fazendo parte do todo, servindo apenas de referência
para a cena, e justamente por isso esta deve estar
muito bem memorizada.
Finalização da cena
Descrição: Cada grupo deve agora ensaiar o que
falta em sua cena. Para fazê-lo, deve rechear com
ações e falas as fotos que já estão combinadas. Assim,
peça que ensaiem a partir das imagens criadas: como
é a entrada de cena até chegarmos à foto do início?
Quais ações acontecem entre a primeira e a segunda
foto? quais as transformações necessárias para caminharmos para o fim da cena, a última foto?.
Dê aos grupos 10 minutos para combinarem e
ensaiarem as cenas. Depois, faça uma sequência de
apresentações. Peça que cada grupo escolha um título para sua cena. A apresentação do título em voz alta
pelo diretor é a marca para que a cena comece.
Fique atento: Nenhum dos atores envolvidos
deve negligenciar a composição da cena; ela é o foco
do exercício. É importante que o grupo fique voltado para a construção coletiva da representação, a
fim de que não sobre espaço para questões como
“qual ator tem mais falas”. Valorize a participação de
todos, mesmo daqueles que não têm nenhuma fala.
O discurso da cena como um todo é o que interessa,
e não a valorização de talentos individuais.
Conversa final
Passadas as apresentações, converse com a turma sobre como foi remodelar a cena para os dias
atuais. Questione, sobretudo, os motivos de cada
releitura. Se uma das cenas foi realizada como se
estivesse em um baile funk, pergunte quais significados são construídos com isso, o porquê dessa
escolha. Pergunte quais modificações poderiam
ser realizadas nas cenas que foram apresentadas.
Quais outras possibilidades de montagem aqueles
trechos poderiam ter? quais cenas pareciam mais

atividade complementar..

potentes? Finalize deixando os últimos minutos de
aula para que cada um registre em seu livro as experiências mais marcantes da atividade.

texto complementar..
a Técnica da pinTura a óleo
O esforço em representar a realidade em seus mínimos detalhes levou os irmãos Jan e Hubert van Eyck
à invenção da tinta a óleo. Nessa época, as tintas
eram preparadas pelos próprios artistas, que trituravam pigmentos até virarem pó. Para dar-lhes consistência de pasta, adicionavam ao pigmento pulverizado gema de ovo, obtendo assim a tinta chamada
têmpera. Essa mistura secava muito depressa, obrigando o artista a ser ágil na execução da pintura.
Interessados em reproduzir nuances e transições
suaves entre as áreas de luz e sombra, os irmãos
Van Eyck passaram a misturar óleo ao pigmento.
Isso lhes permitia trabalhar sem pressa, aplicar camadas de tinta mais transparentes, criar detalhes
em relevo com tinta mais pastosa e, enfim, reproduzir minúcias como a pelagem de um animal e os
reflexos de luz na superfície de objetos metálicos.
O Retrato do casal Arnolfini reproduzido abaixo, 1425,
que se encontra na National Gallery, em Londres, realizado por Jan van Eyck, representa um comerciante italiano, Giovanni
Arnolfini, e sua noiva.
Pode ser um registro
do casamento, em que
o próprio pintor foi testemunha. (Em posição
de destaque, consta a
frase: “Jan van Eyck esteve aqui”.) Os objetos
foram representados
em vívidos detalhes. Na
parede do fundo, Jan
van Eyck colocou um
espelho convexo e nele
pintou uma imagem
curva refletida.
Reprodução/Galeria Nacional, Londres, Inglaterra.

1. Pesquisa virtual
Não se pode conhecer um artista por uma única obra!
a) Volte a observar cada uma das obras reproduzidas neste capítulo e escolha a que mais
chamou sua atenção, a de que você mais gostou.
b) Procure na internet outras obras do mesmo artista. Grave em seu arquivo de imagens
pelo menos mais três trabalhos que lhe pareceram interessantes. Anote o título, a
data, a técnica e o museu ou local em que a obra se encontra hoje.
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c) Descreva o que, na obra desse artista, despertou sua atenção.
Neste caso, a forma mais rápida de fazer a busca é colocar o nome do artista num site de busca e pedir para ver as
imagens. Mas é importante que o aluno tenha alguns critérios para escolher os sites que visitará. Os mais conﬁáveis,
em termos de exatidão de informações. Eles devem dar prioridade para os sites de museus, enciclopédias e portais
educacionais que trazem informação sobre as obras.

2. Trabalho prático
Experimente construir um desenho usando a perspectiva com um ponto de fuga. Desenhe um retângulo, determine o centro dele. Desenhe um objeto que será visto de frente na
cena, uma caixa, um cubo. E trace as diagonais a partir de suas arestas até o ponto de fuga
para determinar sua profundidade. Vá aos poucos colocando outros objetos, obedecendo a
regra de desenhá-los menor quanto mais distantes eles estiverem. Faça um piso quadriculado para reforçar o efeito. Para esse trabalho é preciso ter régua, lápis ou lapiseira.
Primeiro o aluno desenha o maior retângulo possível dentro do papel, tomando o cuidado de manter as arestas opostas
paralelas. Depois traça as diagonais unindo os vértices opostos, determinando o ponto de fuga no centro da imagem. A
seguir pode desenhar um quadrado em primeiro plano, à direita, e ligar os vértices esquerdos do quadrado ao ponto de fuga.
Visualmente determina a profundidade que quer dar ao objeto, marca um ponto e traça uma vertical. Segue colocando
outros objetos nesse cenário que pode ser uma cidade, uma mesa com objetos ou uma abstração. Para fazer o piso quadriculado, basta traçar horizontais cada vez mais próximas, de fora para dentro, na parte inferior do retângulo. O aluno pode
usar uma progressão, por exemplo: 20, 15, 10, 5, 2 mm. Depois divide a aresta externa em partes iguais, marcando pontos
de 20 mm em 20 mm, por exemplo. Depois é só ligar os pontos ao ponto de fuga central. Com o traçado pronto o aluno pode
passar uma caneta hidrocor preta para reforçar o desenho e pintar o piso com quadrados cheios e vazios.

sugesTões de leiTura

13. Barroco

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte italiana. De
Giotto a Leonardo. São Paulo: CosacNaify, 2003. v. 2.

Este capítulo aborda o período da arte barroca,
em que a estratégia da Igreja católica como encaminhamento da Contrarreforma é pôr em prática uma
série de projetos estético-religiosos para reconquistar seus fiéis. Trata-se de uma arte emocional, teatral e encenada. O capítulo abarca o absolutismo, o
nascimento do mercado de arte na Holanda, a presença dos holandeses no Brasil, o barroco no Brasil
Bahia, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Aborda
ainda a commedia dell’arte e de forma breve as festas religiosas no Brasil colonial.
Na abertura vemos cinco imagens: três retratos
pintados, uma imagem esculpida em madeira e uma
igreja. O professor pode interrogar a turma: o que
estas imagens podem nos dizer sobre o barroco? O
que estas pinturas representam? quem as teria executado? Com que finalidade?.
As frases nos ajudam a responder algumas dessas perguntas, elas falam de luz e sombra, retratos
oficiais, poder, artistas europeus no Brasil e arquitetura religiosa. A Medusa demonstra a pintura
revolucionária do italiano Caravaggio. Um dos retratos representa um africano pintado pelo holandês
Eckhout: uma visão de um artista europeu sobre os
habitantes do Brasil. O “Rei Sol” Luís XIV, foi retratado mais de 200 vezes durante seu reinado de 72 anos.
Este retrato foi realizado no auge de sua glória, aos

. História da arte italiana. De Leonardo ao Futurismo. São Paulo: CosacNaify, 2003. v. 3.
BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São
Paulo: Perspectiva, 2000.
BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental. Porto Alegre: Globo, 1975.
GASSNER, John. Mestres do teatro I. São Paulo: Perspectiva, 1974.
GOMBRICH, E. H. A história da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
HOCKNEY, David. O conhecimento secreto. São Paulo:
CosacNaify, 2001.
KEMP, Martin (Coord.). História da arte no ocidente.
Lisboa: Editorial Verbo, 2006.
MEGGS, Philip B. História do design gráﬁco. São Paulo:
CosacNaify, 2009.
PARRAMÓN, José M. A perspectiva na arte. Lisboa: Editorial Presença,1993.
STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1974.
TESSARI, Roberto. Debate sobre teatro do Renascimento italiano e teatro no Renascimento italiano. In: CARVALHO, Sérgio de (Org.). O teatro e a cidade: lições de
história do teatro. São Paulo: SMC, 2004.
WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço de Dante à internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
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rece sugestões para saber mais sobre a comédia e
estimula uma reflexão sobre o que torna uma cena
engraçada.

leiTura das imagens
No boxe Lendo sobre o barroco – As meninas, um texto do crítico de arte brasileiro Ferreira
Gullar, analisa a pintura de Velázquez, propondo
uma outra possibilidade para o arranjo do pintor.
Gullar observa que o pintor espanhol está mesmo
pintando as meninas, mas tem diante de si e das
meninas um grande espelho. Por essa razão foi
possível se colocar no retrato, embora tudo esteja
sendo encenado, como se as meninas tivessem entrado para visitar os pais que estavam posando para
o pintor. Nessa leitura de imagem fica claro que
sempre é possível lançar um olhar renovado sobre
a arte feita por outros artistas, em outras épocas.
Professor, compare três pinturas barrocas com
temas diferentes, mas que são encenações com forte
contraste de luz e sombra: O chamado de São Mateus, na página 165, A aula de anatomia do Dr. Nicolas Tulp, na página 169, e As meninas, na página 168.

Caravaggio (Michelangelo de Merisi). O chamado de São Mateus. 1599-1600, óleo sobre
tela, 3,24 m x 3, 40 m.

Cena retrata passagem bíblica
Encenada por homens do povo
Luz teatral
Ambiente simples
Itália
Reprodução/Museu Real Mauritshuis, Haia, Holanda.

Reprodução/Museu do Prado, Madri, Espanha.

Photo Scala/Glow Images/Igreja de São Luís dos Franceses, Roma, Itália.

63 anos. O seu manto é decorado com flores-de-lis
douradas, que simbolizam a monarquia francesa. O
retrato foi encomendado pelo rei para ser presenteado a Felipe V da Espanha, que era seu neto. Tais pinturas eram consideradas presentes apropriados para
membros da realeza aparentados e conectados por
casamento. Com os retratos, os membros da realeza
reforçavam a importância de seus laços familiares.
O Cenário histórico relata como o mercantilismo
e o colonialismo enriqueceram e concentraram o poder dos monarcas na Europa. Comenta também que os
europeus subjugaram a cultura local de suas colônias.
O tema subjacente do capítulo é Teatralidade: emoção e riso. O tema por um lado abarca a
emoção e a teatralidade da arte barroca e cristã,
que pode ser observada na escultura de Bernini O
êxtase de Santa Teresa, na página 164, ou na dramaticidade dos profetas no Santuário do Bom
Jesus de Matosinhos, realizado pelo Aleijadinho
em Congonhas, MG, que está na página 172. Por
outro lado, o tema aponta também para o riso,
que está presente no boxe de teatro que aborda a
commedia dell’arte e na seção Pesquisa, que ofe-

Diego Velázquez. A família
de Felipe IV ou As meninas.
1656, óleo sobre tela,
318 cm x 276 cm.

Cena retrata
personagens da corte
O cenário e as roupas
indicam poder e riqueza
Luz natural
O artista também está
em cena
Espanha

Rembrandt van Rijn. A aula de anatomia do Dr. Nicolas Tulp. 1632,
óleo sobre tela, 169,5 cm x 216,5 cm.

Cena retrata um cientista em seu cotidiano
Encenada por personagens reais
O cenário é uma aula
Luz artificial
A vida é um retrato
Holanda
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Temas inTerdisciplinares
Arte e Biologia – A ciência e as novas imagens do mundo. Este boxe retoma o tema da ciência que foi abordado no Renascimento (capítulo 12).
A partir do século XVII, não são mais os artistas que
vão investigar a natureza, mas os cientistas. Eles vão
utilizar equipamentos que ampliam as possibilidades
humanas de percepção. Mas é ainda através do desenho que essas imagens serão registradas. A Biologia
aparece na representação de Rembrandt de um médico e seus alunos em torno de um cadáver. O retrato
desta cena demonstra o interesse pela medicina.

iTem sobre TeaTro
O item sobre a Commedia dell’arte apresenta estes grupos de teatro popular que percorriam os povoados, vendendo comédias nas praças e nos castelos.
Descreve os personagens principais a partir dos quais
eram feitas improvisações. Como a Pesquisa e a
Ação neste capítulo serão feitas na linguagem de teatro, é fundamental trabalhar este item com os alunos.

pesquisa – TeaTro barroco
Professor, dê prioridade para assistir a algum
vídeo na internet com personagens da Commedia
dell’arte. Mesmo que seja em italiano ou em outra
língua, o importante é o aluno perceber a linguagem corporal, a entonação, a brincadeira, a farsa.
Reserve tempo para a pesquisa prática.

práTica – corpo e voz
Jogo: imitar o andar
A proposta do jogo é imitar o andar do outro e
analisar seu próprio modo de andar.
Orientações para os alunos: Vocês vão caminhar pela sala. Quem vai na frente deve caminhar
normalmente, da maneira mais natural possível. O
segundo da dupla vai atrás, seguindo o colega de
perto. Ele será o imitador: deve observar atentamente o jeito de andar do colega, seus maneirismos,
postura, ritmo dos passos. Aos poucos, o segundo
da dupla começa a transpor para o próprio corpo o
andar observado. A imitação deve ser rigorosa e detalhada, não uma caricatura. Nesse momento, o que
se quer é um raio X do caminhar do outro. Quando
todos os imitadores estiverem seguros, devem trocar de lugar, sem que o imitador deixe de imitar o
andar. Agora, o que estava na frente observa, no corpo do outro, seu próprio jeito de andar. Ao comando
do professor, o imitador, aos poucos, começa a
exagerar o jeito de andar do colega. Se os ombros

são arqueados, arqueie mais ainda; se o colega anda
com determinado molejo, exagere-o; se os joelhos
são voltados para dentro, entorte-os ainda mais.
Exagere, como se você olhasse com uma lente
de aumento os traços característicos daquela caminhada, até alcançar uma construção cômica grotesca. Quando a construção corporal estiver bem
elaborada, invente uma voz engraçada para aquele
corpo. Entregue-se à brincadeira, faça tudo soar engraçado, como uma piada. Depois, troque de lugar
de novo: quem era observado, passa a imitar, quem
imitava passa a ser observado, caminhando à frente. Para finalizar, organizem um desfile com as personagens que todos criaram: montem um corredor
de pessoas e, sob o aplauso de todos, cada um vai
desfilar seu personagem na passarela.
Fique atento: não é gozação, mas deve ser engraçado. Risadas são bem-vindas: é um jogo de mão
dupla, todos imitam e todos são imitados, mantendo sempre um limite de respeito entre os participantes. A construção dos personagens deve ser
cuidadosa, feita nos mínimos detalhes – ou o jogo é
feito com rigor ou ele não é nada.

para encerrar
Na sua opinião o que torna uma cena engraçada?
Aqui o aluno é convidado a pensar na comédia. que tipo de coisas fazem seus alunos rirem?
Espontaneidade, piadas, gestos, caretas, palavras?
Pergunte que programas eles acham engraçados na
televisão e que tirinhas eles acham engraçadas. E
discuta essas opções.

ação – comédias
Improviso com interferência
Objetivo: Sustentar uma improvisação incorporando sugestões da plateia.
Descrição: Duplas. O professor dá um tempo
curto, dois ou três minutos, para que as duplas
combinem um improviso partindo dos personagens: onde estão, o que estão fazendo, mas sem planejar o começo, o meio e o fim. A ideia é combinar
o ponto de partida da improvisação e deixar que
seus rumos se definam na hora da cena. Após o curto tempo de combinação, uma das duplas se coloca
em cena. Com todos a postos, o improviso começa.
A qualquer momento da cena o professor pode fazer sugestões para o improviso. Ele deve anunciar
em voz alta sua sugestão, que deve ser incorporada
ao improviso rapidamente, sem que por isso a cena
perca o andamento. quando achar que o jogo já se
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desenvolveu o suficiente, o professor diz “encaminhem para um final!”. As sugestões então param de
vir, e a dupla encontra uma maneira de finalizar a
cena.
Esteja atento: As sugestões devem ajudar a cena
que está acontecendo – podem até desafiar a dupla

que improvisa, mas nunca atravancar a cena ou constranger seus participantes. Lembre-se disso na condição de coordenador. Relembre que todos ocuparão
esse lugar de improviso e exposição ao longo do encontro, necessariamente. Não deixe as cenas se alongarem para que todos tenham tempo de improvisar.

texto complementar..
o barroco e aleijadinho
O barroco, um estado de consciência
Através de todos os meios que as belas-artes, a música e a pintura irão oferecer [nesse período], será preciso persuadir os fiéis de que a fé cristã é inabalável,
e quanto mais as descobertas da ciência parecerem
contradizê-la, mais os procedimentos da eloquência
serão colocados em ação para exaltá-la. A arte clássica mostra; a arte barroca demonstra. Dirige-se a homens aos quais é preciso convencer e, fora da Europa,
a homens aos quais é preciso converter.
[...]
Durante mais de dois séculos, sobre toda a terra (não
devemos esquecer Goa [colônia portuguesa na Índia]), milhares de santuários proclamam os direitos
inextinguíveis de Deus que a revolução francesa vai
transformar em um [...] direito do homem. Na arte do

continente americano esta tensão é particularmente sentida em certas obras exasperadas do barroco mexicano. A
arquitetura brasileira, assim como a de Portugal, da qual
decorre, será poupada deste delírio [...]. Aqui, a arquitetura
ornamentística saberá resolver em uma sinfonia mozartiana as aparentes dissonâncias das curvas e contracurvas.
O mestre desta arte será Aleijadinho – um mestiço –, cujos
retábulos e fachadas de igrejas têm o envolvimento lírico de
certos santuários de alguns povos germânicos. Mas Aleijadinho é um artista imenso, em cuja alma defrontavam-se o
mestre e o escravo, todo o orgulho do vencedor e os sofrimentos do vencido.
Sua arte tem duas faces. Enquanto o arquiteto embebeda-se de harmonia, o escultor exorciza a angústia de um agonizante.
BaZIn, Germain. o barroco: um estado de consciência.
In: affonso Ávila (org.). Barroco: teoria e análise. são paulo:
perspectiva, 1997. p. 20, 21 e 22.

atividade complementar..
Assista Moça com brinco de pérola. Direção: Peter Webber. Reino Unido e Luxemburgo, 2003.
Sinopse do filme:
Holanda, 1665. Griet é uma jovem camponesa que vai trabalhar como criada na casa do pintor
holandês Johannes Veermer. Na casa também vivem a mulher do pintor, sua sogra, seus filhos e
outra criada mais velha. Griet é incumbida de limpar o ateliê, ao qual pouquíssimas pessoas têm
acesso. A relação entre o pintor e a jovem começa nesse espaço em comum, ele pintando, ela
limpando. Vermeer sente que Griet tem uma sensibilidade especial para as artes e aos poucos ela
vai se tornando sua ajudante. Num jantar oferecido ao mecenas Van Ruijven, este fica encantado
com a beleza de Griet e encomenda um retrato da criada. Griet então torna-se a modelo de Vermeer, dando origem ao famoso quadro Moça com brinco de pérola. Já com o quadro pronto, a esposa
descobre que Griet posou para o marido e a expulsa de casa.
Curiosidades:
O quadro que dá nome ao filme é considerado uma espécie de “Monalisa holandesa”, pelo tipo
de sensualidade e mistério presentes na tela. Pouco se sabe da vida real do pintor Johannes
Vermeer. Ele nasceu em 1632, em Delft, na Holanda e casou-se aos 20 anos com Catarina,
uma jovem rica. Morreu pobre, aos 43 anos. Calcula-se que ele tenha produzido em torno de
40 obras. Há inclusive dúvidas sobre a autenticidade de alguns quadros creditados a ele.
Ao lado de Rembrandt, Vermeer é considerado um dos grandes pintores de um período que
ficou conhecido como a Idade de Ouro Holandesa.
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O filme e o livro:
O filme é uma reconstrução ficcional muito bem-sucedida da Holanda do século XVII e incita a
pensar a respeito da importância da pintura e do mercado de arte holandeses desse período.
Mostra com clareza a aura da obra de arte, o importante papel social e o poder do artista
na época. Passado principalmente no interior da casa do artista Johannes Vermeer, o filme
aborda os elementos que giram em torno de seu processo de criação: a mistura das tintas, a
utilização da câmera obscura, a feitura de quadros, a escolha dos objetos a serem pintados,
a figura do mecenas. Ao longo do filme, várias sequências foram construídas tendo como
referência obras importantes de Vermeer.
Professor, estimule os alunos a pesquisar as pinturas do artista holandês.

sugesTões de leiTura
ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte Italiana. De Leonardo ao Futurismo. São Paulo, CosacNaify, 2003. v. 3.

SCALA, Flaminio. A loucura de Isabella e outras comédias da Commedia dell’Arte. Introdução, tradução, introdução e notas Roberta Barni. São Paulo: Iluminuras, 2003.

ÁVILA, Affonso (Org.). Barroco: teoria e análise. São
Paulo: Perspectiva, 1997.

14. Neoclassicismo e Romantismo

BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São
Paulo: Perspectiva, 2005.
BOIADZHIEV, G. N., DZHIVELEGOV, A.; IGNATOV, S.
História do teatro europeu (desde a Idade Média até aos
nossos dias). Lisboa: Prelo, 1960.
BURNS, Edward McNall. História da civilização ocidental. Porto Alegre: Globo, 1975.
CARVALHO, Anna Maria Fausto Monteiro de Carvalho.
Mestre Valentim. Espaços da Arte Brasileira. São Paulo:
Cosac & Naify, 1999.
GASSNER, John. Mestres do Teatro I. São Paulo: Perspectiva, 1974.
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
GULLAR, Ferreira. Relâmpagos [dizer o ver]. São Paulo:
Cosac & Naify, 2003.
OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. O rococó religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. O Aleijadinho
e o santuário de Congonhas. Brasília, DF: Iphan/Monumenta, 2006.
OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de; JUSTINIANO
Fátima. Barroco e Rococó nas igrejas do Rio de Janeiro.
Brasília, DF: Iphan/Monumenta, 2008.
PALACIOS, Alvar Gonzalez. A era de Luís XV. São Paulo:
Martins Fontes, 1991.
PAZZINATO, Alceu L.; SENISE, Maria Helena V. História
moderna e contemporânea. São Paulo: Ática, 2004.
PORTICH, Ana. A arte do ator entre os séculos XVI e
XVIII – da Commedia dell’Arte ao paradoxo sobre o comediante. São Paulo: Perspectiva, 2008.

Este capítulo aborda a retomada dos valores da
Antiguidade clássica, especialmente da República
romana, pelos intelectuais envolvidos na Revolução Francesa, que dará fim ao poder absolutista na
França. Abarca também a estética romântica, que
tem origem na arte popular germânica e surge em
contraposição à austeridade do neoclassicismo. O
capítulo apresenta brevemente a Revolução Francesa, o Iluminismo, o espírito e a música romântica na Europa. No Brasil, aborda a vinda da Missão
Artística Francesa, apresenta o olhar dos artistas
estrangeiros sobre o país no século XIX, o trabalho
das primeiras gerações de artistas acadêmicos e o
surgimento dos ritmos brasileiros.
O neoclássico é mais uma vez regido pela razão:
trata-se de uma estética voltada para o que é público, moralizante, severo. O romântico é regido pela
imaginação, é subjetivo, movimentado e emocional. Mas o Romantismo é ao mesmo tempo o eu, o
subjetivo e a busca pelo exótico, o Oriente e a arte
popular.
Na abertura vemos quatro imagens: uma escultura, duas gravuras e uma pintura. O que estas
imagens podem nos dizer sobre o Neoclassicismo
e o Romantismo? O que cada uma destas imagens
representa? Como são estas representações?
Lendo as frases recolhemos algumas pistas para
responder às perguntas: elas falam da volta à Antiguidade clássica, de liberdade, imaginação, artistas
viajantes, pintura histórica e ufanismo. A escultura
de Canova, Cupido e Psiquê, não poderia ser mais
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da Imperatriz Dona Leopoldina, na página 184 e
Urucungo, na página 186.

leiTura das imagens

Temas inTerdisciplinares

No Brasil, o romantismo se caracteriza por um
olhar dos artistas viajantes para a natureza e pela
construção de uma imagem e uma história para o
país. O boxe Lendo sobre a pintura – A primeira missa no Brasil traz um trecho de um texto do
professor Rafael Cardoso sobre a pintura de Vitor
Meireles, A primeira missa no Brasil. O texto nos
ajuda a compreender os valores defendidos nessa
pintura, tão conhecida no Brasil.
Professor, para ajudar a perceber as características neoclássicas e românticas em períodos diferentes da obra de Debret, observe os dois trabalhos do
artista reproduzidos neste capítulo: Desembarque

Reprodução/Museus Castro Maya, Rio de Janeiro, RJ.

elegante, simples e delicada, o oposto da ilustração
de Blake, artista que não se importava com a representação naturalista, mas sim com a necessidade de
ilustrar seu imaginário, suas visões interiores. Nessa
gravura, representou Nabucodonosor II, rei da Babilônia que, segundo a Bíblia, foi punido por Deus
devido a sua arrogância. Blake representou o monarca no exílio, nu e caminhando como um animal,
expressando no rosto o horror de ver o próprio reflexo na água. A gravura de Rugendas mostra a festa da Nossa Senhora do Rosário: música, cor e coletividade, numa das comemorações religiosas mais
importantes do Brasil. E a pintura de Vitor Meireles
representa a Batalha de Guararapes, um episódio da
guerra contra os holandeses, que ocorreu no litoral
de Pernambuco.
O Cenário histórico nos conta de forma sucinta como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial abalaram as relações sociais e econômicas
em todo Ocidente.
Os temas subjacentes do capítulo são A música
romântica e os ritmos brasileiros; estão presentes no item Música clássica e romântica, que fala
brevemente da música clássica que se estabeleceu na
segunda metade do século XVIII, um tipo de música instrumental que parte de um tema, desenvolve e
conclui e que é chamada de sonata. Aborda ainda a
formação da orquestra e compositores que eram também grandes virtuoses, como Paganini, no violino, e
Chopin, no piano. Na parte brasileira há um texto sobre os ritmos brasileiros e imagens feitas por artistas
estrangeiros que retratam o lundu e o batuque. Há
também uma representação feita por Debret do
urucungo, um precursor do berimbau. A seção Pesquisa sugere a audição de música erudita europeia e
brasileira de compositores como Leopoldo Miguez e
Henrique Oswald.

Debret. Urucungo. Litografia, 1826.

Reprodução/Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ.

Gravura
Registro etnográfico
Negros e seus costumes, olhar para fora do seu mundo
Esboço inacabado ao fundo

Desembarque da Imperatriz Dona Leopoldina, óleo sobre tela, 1818.

Óleo sobre tela
Pintura histórica, retrato oficial
Casamento de dom Pedro com a Imperatriz Leopoldina
Composição formal, cenográfica

Arte e Filosofia – O Iluminismo. O boxe aborda o Iluminismo, pensamento filosófico que inspirou
a Revolução Francesa. Para isso, apresenta o trabalho do escultor francês Houdon, que retratou os protagonistas do movimento. O debate do tema pode
ser ampliado na aula de História ou de Filosofia.

pesquisa – a música românTica
Professor, dê prioridade para a audição da valsa
n.7 de Chopin e a sonata opus 14 em lá maior para
violino e piano de Leopoldo Miguez. Promover momentos de audição pode ser muito prazeroso para a
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turma e aumenta a qualidade da escuta e a cultura
musical do jovem.
Se achar conveniente, solicite aos alunos que
pesquisem também os ritmos brasileiros: batuques
e lundus. É interessante perceber a diferença entre
a música erudita e popular da época.
Para a proposta da subseção local, procure criar
um clima descontraído e ameno, para que os compositores da classe não se intimidem.

para encerrar
O que é música romântica para você?
Aqui o aluno é convidado a falar, cantarolar e
relembrar letras e músicas que fazem parte de sua
vida, seu repertório afetivo, referências de suas
comunidades e de sua infância. Cabe ao professor
manter um clima acolhedor para que todos fiquem
à vontade nessa hora.

ação – noTação musical experimenTal
Para aquecer
Professor, apague a luz da sala e peça um minuto
de silêncio antes de começar a atividade. Acesse o
site: <www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/
acervo/discos-pro-memus/leopoldo-miguez-sonata-opus-14-em-la-maior-para-violino-piano-1988/>.
Na seção “Áudios”, ponha para tocar a faixa
“Discos PRO-MEMUS – Leopoldo Miguez – Sonata
– 01 – Allegro”. Caso não seja possível reproduzir a
música por meio do acesso ao site, procure reproduzi-la em um tocador de mp3.
Mantenha a luz apagada durante a audição da
música. Esta atividade procura estimular a audição
dos alunos, além do reconhecimento de suas individualidades. Inventar uma anotação é algo muito
difícil, a proposta é uma experiência intuitiva. Os
alunos devem fazer a primeira audição já cientes da
atividade que será realizada. A faixa indicada dura
pouco mais de 11 minutos. Você pode orientá-los a
fazer uma divisão inicial no papel. Os alunos podem
usar um relógio e ficar atentos ao tempo para ajudá-los no uso do espaço. Procure manter um clima
de tranquilidade e concentração em sala de aula.
Depois, se possível, sugerimos que você apresente a partitura da sonata de Leopoldo Miguez,
disponível em: <www.musicabrasilis.org.br/sites/
musicabrasilis.org.br/files/partitura/Miguez_Sonata_op.14_lm.pdf>.

textos complementares..
1. a academia e exposições
Durante o século XVII o governo francês havia fundado instituições destinadas a apoiar a literatura, a
pintura, a escultura, a música, a dança e a arquitetura e a ensinar essas disciplinas. Assim, seguindo o
modelo da academia de Florença, fundada no Renascimento, foi aberta na França, em 1648, a Academia
Real de Pintura e Escultura, a qual criou um estatuto
do artista a fim de diferenciá-lo do artesão. Ali, a pintura e a escultura, assim como a poesia e a música,
eram vistas como artes liberais, nas quais a invenção intelectual era considerada fundamental.
Essa instituição promovia uma exposição periódica dos trabalhos de seus membros: o chamado Salão de Arte, realizado no Palácio do Louvre.
As obras a serem expostas eram escolhidas por
um júri de especialistas. Por ser, nessa época, a
única mostra de arte pública na França, o Salão
acabou favorecendo estilos que se tornaram oficiais, moldando o gosto popular, o que aos poucos
foi consolidando o controle da Academia sobre a
produção artística da época. Esse sistema de academias e salões foi também adotado durante o
século XVIII em outras capitais do Ocidente, como
Berlim e Londres.
A Revolução Francesa trouxe mudanças para
essa instituição. O Salão, que antes só expunha
trabalhos de associados, tornou-se aberto a todos os artistas, inclusive estrangeiros. No entanto, o número de exibidores tornou-se a certa altura tão grande que foi preciso novamente instituir
uma seleção.
Paradoxalmente, o ensino acadêmico, que havia
sido adotado no século XVI para libertar a formação do artista do controle das corporações de artesãos, facilitando a produção intelectual, acabou por
tornar-se, no fim do século XVIII e começo do XIX,
um sistema rígido e institucionalizado. O currículo
incluía o estudo de perspectiva, anatomia, história
e mitologia grega, entre outras matérias. As atividades práticas começavam pela cópia do desenho,
prosseguiam com cópia de esculturas da Antiguidade clássica e por fim passavam ao trabalho com
modelo vivo. Com essa formação, esperava-se que
o aluno se capacitasse a abordar a natureza de maneira “correta”.

2. goya
Em seu livro Traçando Madrid, uma espécie de guia
sobre a capital da Espanha, o escritor contemporâneo brasileiro Luís Fernando Veríssimo convida o
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fantasma de Goya a acompanhá-lo por uma divertida visita à cidade (cujo nome o autor preferiu grafar
em espanhol, com ‘d’ final).

Traçando Madrid
Goya transformou-se num dos favoritos da corte e
dos salões de Madrid. Sempre me intrigou o contraste entre esse seu começo, quando retratou como
ninguém a frivolidade da aristocracia espanhola da
época, e o que viria depois, as terríveis gravuras de
uma humanidade tornada monstruosa pelo “sono
da razão”, e as pinturas sombrias da sua velhice. A
vida, a doença e a desilusão política explicariam a
mudança de Goya, mas eu desconfiava que o contraste sempre estivera com ele, e fazia dele um espanhol simbólico. Ou pelo menos suficientemente
simbólico para uma rápida sociologia de turista. Por
isso eu o convocara. Ele concordou que nas suas
pinturas pastorais, nas cenas das festas galantes
e da doce vida da corte já havia o seu toque grave,
nem que fosse só na deformação de um rosto ou no
peso de uma mancha, e que nisso ele divergia do
academicismo do cunhado Bayeu, com quem discutia bastante. Mas a ideia de que poderia me ajudar a
entender os contrastes da alma espanhola – luz e
sombra, festa e tragédia, a alegria e o drama unidos
na mesma plasticidade – apenas o fez sorrir. Não
deu para ver na cara do fantasma o que o divertia
mais. Eu considerá-lo uma síntese do seu povo ou
alguém achar que podia entender a alma espanhola
com tão pouco trabalho...
[...]
“A usted, Don Francisco”, brindo, depois de concluir
que não cabe desejar salud a um morto. Goya responde ao brinde com seu copo fantasma. Parece
à vontade. Na sua época, essa região em torno da
Plaza Mayor já era um fervilhante local de encontros e as ideias do Iluminismo deviam ser discutidas nas suas mesas com fervor. Imagino Goya com
seus 30 anos, um pintor de sucesso na corte, ainda
vivendo na casa do cunhado Bayeu, mas começando a conquistar sua independência e a desenvolver
pouco a pouco, seu estilo pessoal, cada vez menos
acadêmico – e ao mesmo tempo descobrindo os
ideais libertários que poucos anos depois dariam na
Revolução Francesa e num desafio aberto ao mundo em que ele brilhava e progredia. O pintor da moda
retratava os nobres e seus rendados, mas retratava também os vícios da sociedade que o cercava e
essa dualidade de cortesão e rebelde perdurou na
vida e na obra de Goya durante muito tempo.
VerIssImo, luis fernando. Traçando Madrid. porto alegre: artes e
ofícios, 1997. p.19- 20 e 34-35.
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15. Realismo e Fotografia
Este capítulo aborda a consolidação da burguesia e sua relação com a arte, a ópera, a luta de classes, a pintura realista na França, o nascimento da
fotografia, a arquitetura de ferro, as feiras mundiais
que celebravam o progresso tecnológico. Abarca
ainda a fotografia no Brasil, o interesse de d. Pedro II
pela fotografia, a pintura realista no Brasil.
Há entre os artistas realistas uma busca pela verdade, a vontade de revelar algo verdadeiro, mesmo que
cotidiano. A pintura realista e a invenção da fotografia
apontam para o mesmo interesse e põem em xeque os
valores da arte mais uma vez. A frase do poeta Charles
Baudelaire, que está na página 197, ressalta esta questão: “Este gosto exclusivo pela verdade oprime e sufoca o gosto pela beleza”.
Na abertura vemos quatro imagens: uma pintura,
uma ilustração, uma fotografia e uma câmera fotográfica antiga. O professor pode interrogar a turma: O
que estas imagens podem nos dizer sobre o realismo?
O que elas representam? Como elas representam?
As frases falam de busca pela verdade, celebração do progresso tecnológico, fotografia, retrato do
Brasil no século XIX. Importante neste capítulo é
discutir a capacidade da fotografia de revelar esta
“verdade”.
O Cenário histórico descreve resumidamente
as transformações ocorridas a partir da Revolução
Industrial, o aumento da circulação de mercado-
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leiTura das imagens

Reprodução/Pinacoteca do Estado de São Paulo, SP.

Professor, para ajudar a evidenciar os propósitos distintos entre a pintura realista e a fotografia,
vamos comparar duas obras brasileiras reproduzidas neste capítulo: O violeiro, de José Ferraz de
Almeida Júnior, na página 201, e Índios bororó, de
Marc Ferrez, na página 200.

Marc Ferrez/Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, RJ.

rias e informações e o crescimento da população
urbana. Fala sobre os trabalhadores e a condição
de pobreza em que viviam e os movimentos revolucionários decorrentes da luta de classes.
O tema subjacente do capítulo é Fotografia e
documentação. O tema é parte central do capítulo,
que conta brevemente a invenção da fotografia na
França e as pesquisas realizadas de forma independente no Brasil por Hercule Florence. O boxe Lendo sobre a descoberta da fotografia reproduz
um trecho do livro Hercule Florence – A descoberta
isolada da fotografia no Brasil, de autoria de Boris
Kossoy. Trata-se de uma transcrição das anotações
científicas de Hercule Florence sobre suas experiências com a fixação de imagens projetadas. O
texto nos leva a acompanhar a aventura científica
vivida pelo artista.
O tema da descoberta da fotografia envolve uma
questão interdisciplinar, pois há uma investigação
no campo da Química, com o nitrato de prata, capaz de reagir à presença da luz. Este tema pode suscitar debates com o entrelaçamento do conteúdo
da aula de Química.

Marc Ferrez, Índios bororó. 1880. Goiás. Negativo original em vidro.

Fotografia
Imagem construída, posada, artificial
A fotografia quer ser vista como arte

Temas inTerdisciplinares
Arte e Sociologia – Uma arte política
O boxe aborda de forma breve o estabelecimento da luta de classes e a publicação do Manifesto Comunista em meados do século XIX. O objetivo é chamar a atenção para a oposição entre
arte burguesa e crítica social. De um lado temos
o ambiente elegante da Ópera de Paris e de outro
Daumier fazendo uma crítica sagaz ao sistema capitalista.

boxe de música – ópera
Dando continuidade ao tema subjacente do Capítulo 14, este boxe sobre a ópera apresenta o gênero:
de onde veio, o que se pretendia com a ópera e seus
principais protagonistas na Europa do século XIX.

pesquisa – foTografia e memória

José Ferraz de Almeida Júnior. O violeiro. Óleo sobre tela, 1899.
141 cm x 172 cm.

Pintura a óleo
Imagem cotidiana, desprovida de significados, natural
A pintura quer se livrar do peso conceitual

Professor, esta pesquisa é vasta. Existem muitos
acervos disponíveis na internet com imagens que
podem nos levar ao século XIX. Esta imersão pode
interessar ao professor de História também. Faça
uma opção baseada no interesse dos alunos. Por
exemplo, se há muitos afrodescendentes em sua turma, dê prioridade ao vídeo Entre cantos e chibatas,
em que a antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz
comenta a presença do negro na fotografia no
século XIX. Se há interesse por paisagens e mundos
desconhecidos, sugira o ensaio Gênesis, retratos de
povos que ainda vivem segundo antigas tradições e
de paisagens naturais ainda preservadas, no site do
fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado.
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Para a proposta da subseção local, a ideia é
reunir diferentes registros da paisagem rural e urbana e perceber as transformações. Caso julgue
conveniente, trabalhe também o tema das técnicas
de conservação fotográfica e a importância da fotografia como documento histórico.

para encerrar
Você acha que com a fotografia é possível
mostrar a realidade?
Converse com os alunos sobre o que pensam e
como usam a fotografia em seu cotidiano. Os jovens são convidados a mostrar exemplos em que a
fotografia mostra e não mostra a realidade. O propósito é debater o tema. Não há uma resposta certa.

Um crítico de arte francês da época da invenção
da fotografia afirmou: “A fotografia copia tudo e
não explica nada. Ela é cega para o reino do espírito”. Leve a questão para os alunos e indague o que
eles acham dessa afirmação.

ação – foTografia projeTada
O ideal é que os alunos façam a fotografia na escola. E que já tragam de casa equipamento e material necessário para o trabalho, como figurinos ou
objetos especiais.
Reúna as fotografias selecionadas e projete-as para
a classe, promovendo uma discussão sobre os conceitos e intenções por trás de cada imagem: o que estava
previsto e o que cada imagem final suscitou na turma.

textos complementares..
1. os novos maTeriais da arquiTeTura
Com o ferro, um material de construção artificial aparecia pela primeira vez na história da arquitetura. Ele
passou por uma evolução cujo ritmo se acelerou no
decorrer do século [XIX]. Recebeu seu impulso definitivo quando ficou claro que a locomotiva, que estivera
sendo experimentada desde o fim da década de 1820,
só podia ser utilizada em trilhos de ferro. O trilho era a
primeira unidade de construção, o precursor da longarina. O ferro era evitado nas moradias, mas usado em
galerias, salões de exposição, estações ferroviárias e
edifícios com finalidades transitórias.
Walter Benjamin. paris: capital do século XIX, 1930. Citado por
frampTon, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna.
são paulo: martins fontes, 1997. p. 25.

2. a arTe no final do século xix
Se a arte era [vista na época como] análoga à ciência, ela partilhava então também a característica do

progresso que, com algumas restrições, igualava
“novo” ou “último” a “superior”. Isso não levantava
maiores dificuldades com a ciência, pois qualquer
estudante, em 1875, entendia mais de física do
que Newton ou Faraday. Isso, porém, não é verdade
nas artes: Courbet era melhor do que digamos,
Baron Gros [artista francês que pintou as batalhas
de Napoleão], não porque houvesse aparecido
mais tarde ou fosse um realista, mas porque tinha mais talento. Além disso, a palavra “progresso”
em si mesma era ambígua, já que podia ser e era
aplicada igualmente a qualquer mudança historicamente observada. O “progresso” podia ou não ser
um fato, mas “progressista” era uma declaração de
intenção política. O revolucionário nas artes poderia
ser facilmente confundido com o revolucionário na
política [...].
HoBsBaWn, eric J. A era do capital: 1848-1875. são paulo:
paz e Terra, 1996. p. 406-407.

atividade complementar...
1. Trabalho em grupo
Reunidos em grupos de quatro alunos experimentem construir uma câmera escura.
a) Peguem uma lata de leite em pó (ou recipiente plástico similar) e pintem-na de preto
interiormente (ou forrem com papel preto). Na tampa, façam um furo com um prego
fino. No fundo da lata, coloquem um papel branco.
b) Para observar a imagem invertida no fundo da lata façam um orifício maior na lateral,
para dele aproximarem um olho.
Hoje, mais interessante que ﬁxar a imagem, é entender a caixa preta e veriﬁcar como se formam as imagens. Os alunos
podem procurar enquadramentos e compartilhar seus achados.
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2. Análise de imagem
Observe com atenção a pintura As respigadeiras, de Millet, e O violeiro, de Almeida Júnior.
Aponte características que as duas tenham em comum, bem como diferenças entre elas.
Analise aspectos técnicos, históricos e ideológicos.
As duas pinturas representam o cotidiano da vida dos camponeses. Ambas representam personagens em seus afazeres
cotidianos, com bastante realismo, sem lhes atribuir ares heroicos. Na tela de Millet, as mulheres são mostradas em sua
tarefa árdua de colher espigas do trigo ceifado; na obra de Almeida Júnior, o casal toca viola e canta, num momento de descontração. A pintura de Millet é do ﬁnal da década de 1850; a de Almeida Júnior, de três décadas depois.

3. Roteiro para trabalhar com filme
Janela da Alma. Documentário. Direção: João Jardim e Walter Carvalho. Brasil, 2001.
Sinopse do filme:
Personalidades com graus diferentes de deficiência visual debatem subjetivamente e a
partir de suas experiências pessoais o ato de olhar para o mundo. Segundo o poeta Antonio Cícero, o olho é a janela da alma, mas quem olha é o olho e não a janela. Hermeto
Pascoal nunca sentiu falta da visão, pois não sabe como os outros veem e nem como o
enxergam. Walter Lima Júnior descobriu pela falta de foco no cinema que era hora de usar
óculos. “Cegos também sonham imagens...”
O filme e o livro:
O filme explora de forma subjetiva a questão do olhar, refletindo sobre as diversas
formas de apreensão da realidade por meio de entrevistas com pessoas que apresentam algum tipo de deficiência visual. Trata-se de uma abordagem contemporânea de
algo que está por trás das colocações dos pintores realistas e também daqueles que
investigaram os processos fotográficos no final do século XIX.
Sugestões para aprofundar o filme em sala de aula:
1) Durante muito tempo da nossa história, a pintura foi usada com o objetivo de representar a realidade tal como ela é. No final do século XIX, o advento da fotografia pôde
representar o mundo com um nível de realismo nunca antes sentido pela humanidade.
Que transformações puderam ser observadas na pintura a partir do desenvolvimento
da técnica fotográfica? A fotografia também pode ser considerada arte? Por quê?
2) Disserte sobre a entrevista que mais gostou.
3) Durante a entrevista com o vereador Arnaldo Godoy (Timecode: 31:20), sua filha
conta que um dia, quando ela tinha um ano de idade, os dois estavam no mar e veio
uma onda que a levou para longe do pai. Ele, cego desde o final da adolescência, só
conseguiu encontrá-la pelo contraste entre a pele morena da menina e o mar prateado de fim de tarde. O que é o contraste? Procure no livro exemplos de imagens com
muito contraste e pouco contraste.
4) Vários dos entrevistados apresentam algum tipo de deficiência visual, o que os leva a
refletir sobre a importância da visão como forma predominante de se relacionar com
o mundo exterior. Segundo o cineasta Wim Wenders, “ver é algo que se dá em parte
através dos olhos, mas não totalmente”. Quais são as outras formas e possibilidades
de ver o mundo? Responda à pergunta usando exemplos do filme.
5) Segundo Saramago, “... nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão, como hoje.
Porque as próprias imagens que nos mostram da realidade de uma certa maneira
substituem a realidade. Nós estamos efetivamente a repetir a situação das pessoas
aprisionadas e atadas na caverna do Platão, olhando em frente, vendo sombras, e
acreditando que essas sombras são a realidade. Foi preciso passarem todos esses
séculos para que a caverna do Platão aparecesse num momento da história da humanidade, que é hoje”. (Timecode: 56’44’’). Pesquise sobre o mito da caverna de
Platão e com base nisso explique o que Saramago quis dizer nessa sua fala.
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6) Próximo do final do filme, Saramago e Wim Wenders refletem sobre o excesso de produção e circulação de informação no mundo contemporâneo. Segundo Wim Wenders,
“A superabundância de imagens significa, basicamente, que somos incapazes de prestar atenção. Somos incapazes de nos emocionarmos com as imagens. Atualmente as
histórias têm que ser extraordinárias para nos comoverem. As histórias simples... não
conseguimos mais vê-las”. Você concorda com o cineasta? Como estamos nos relacionando com as imagens e as informações que chegam até nós?
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16. Impressionismo
Este capítulo aborda o Impressionismo, a pintura e a visão das cores, a invenção do cinema, os
artistas pós-impressionistas e os povos do Pacífico
Sul. Abarca ainda a modernização das cidades e a
influência da pintura impressionista no Brasil.
Os impressionistas queriam captar a realidade visível. A pintura impressionista inicia um processo de
ruptura da forma, que dá início ao Modernismo. No
final do século XIX, quando floresce o Impressionismo na Europa, a Revolução Industrial está se estabelecendo. É quando começam a aparecer os elementos
da estética da máquina: a torre Eiffel traz a ideia “o
tecnológico é belo”; o cinema busca captar o tempo e
a reprodutibilidade da imagem que fomenta a atividade publicitária.

Na abertura vemos quatro imagens: duas pinturas,
um cartaz e uma fotografia. O professor pode interrogar a turma: O que estas imagens podem nos dizer sobre a arte no final do século XIX? quem as teria executado e com que finalidade? O que elas representam?
As frases nos ajudam a responder algumas dessas perguntas; elas falam do interesse pela natureza e pela luminosidade efêmera. Falam de cinema
e da decoração do Teatro Municipal. Se olharmos
as datas, veremos que o Impressionismo demorou
a chegar ao Brasil. A pintura A pega de Monet é de
1868, enquanto a fotografia de Visconti pintando o
pano de boca do Teatro Municipal é de 1907, quase
40 anos depois.
O Cenário histórico descreve de forma sintética a situação difícil em que se encontrava o povo
francês, e o movimento que foi chamado de Comuna de Paris. A cidade se transformava e se preparava para ser o centro artístico do Ocidente.
O tema subjacente deste capítulo é Visão e
percepção e é tratado no boxe de Temas interdisciplinares Arte e Física – Impressionismo
e ciência, que aborda as questões científicas, físicas e biológicas ligadas à visão das cores. A cor era
questão central na pintura de Monet, mas também
foi tratada de forma especial pelos pós-impressionistas Van Gogh e Gauguin. Muitos fatores interferem na visão das cores: a cor da luz que ilumina
determinado objeto modifica a cor do objeto; a cor
que está próxima de um objeto também modifica sua cor; a forma como as células nervosas que
constituem o tecido da retina no fundo do olho são
sensibilizadas pela imagem também pode interferir
na visão das cores.
Cézanne se debruçou na questão da visão. Ele
tentou por meio da pintura refletir sobre a visão estereóptica que temos dos objetos tridimensionais. Nossos olhos formam duas imagens diferentes, que são
unificadas no cérebro, para formar uma única imagem tridimensional. Essa imagem não corresponde
exatamente à construção geométrica da perspectiva.
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a invesTigação de cézanne
A dúvida de Cézanne
A perspectiva vivida, a de nossa percepção, não é a
perspectiva geométrica ou fotográfica: na percepção, os objetos próximos aparecem menores, e os
objetos afastados maiores, do que numa fotografia,
como se vê no cinema quando um trem se aproxima e aumenta de tamanho muito mais rápido
que um trem real nas mesmas condições. Dizer que
um círculo visto obliquamente é visto como uma
elipse é substituir a percepção efetiva pelo esquema daquilo que veríamos se fôssemos aparelhos
fotográficos: vemos, na realidade, uma forma que
oscila em torno da elipse sem ser uma elipse. Num
retrato da senhora Cézanne, o friso do revestimento da parede, de um lado e de outro do corpo,
não forma uma linha reta; mas sabemos que, se
uma linha passa por uma larga faixa de papel, os
dois segmentos visíveis parecem desarticulados.

A invenção do cinema, tratada brevemente no
capítulo, também se relaciona com a compreensão
de como as imagens sucessivas se formam no cérebro, criando a sensação de movimento.
Na seção Pesquisa há sugestões de buscas para
obras do alemão Josef Albers, do venezuelano Cruz
Diez e do estadunidense David Batchelor, que de
maneiras diferentes tomaram a cor como questão
central de suas obras. Para compreender melhor
a invenção do cinema, há sugestão de assistir ao
documentário Um truque de luz, de Wim Wenders.

leiTura das imagens
Professor, para ajudar a perceber as especificidades dos quatro pintores mais importantes do Impressionismo e Pós-Impressionismo, veja a seguir
quatro trabalhos reproduzidos neste capítulo (páginas 209, 212 e 213).
Reprodução/Galeria Nacional da Escócia,
Edimburgo, Escócia.

texto complementar..

Van Gogh. Trigal
com cipreste,
1889.

Monet, Montes: efeito de neve. Óleo sobre tela, 1891.

Pintura a óleo
Paisagem
Cor
Gestualidade
Emoção

Pintura a óleo
Paisagem
Cor
Gestualidade
Luz
The Bridgeman Art Library/Keystone/ Museu Kunsthaus,
Zurique, Suiça.

The Bridgeman Art Library/Keystone/Fundação Rudolph Staechelin, Basiléia, Suiça.

Reprodução/Galeria Nacional, Londres, Inglaterra.

maurice merleau-ponty. a dúvida de Cézanne. In: O olho e o
espírito. são paulo: Cosacnaify, 2004, p.129

Paul Gauguin. Nafea faa
ipoipo? Óleo sobre tela,
1892.

Pintura a óleo
Retrato
Cor
Imaginação
Composição

Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire (1904 – 1906).

Pintura a óleo
Paisagem
Formas simplificadas
Composição Volumetria
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boxe caracTerísTicas culTurais da polinésia –
os povos do pacífico sul
Aproveitando a relação de Gauguin com os povos do Pacífico Sul, neste boxe exploramos algumas das propriedades distintivas dos povos que
vivem na Polinésia. A fotografia do século XIX, pertencente ao acervo do Museu do quai Branly, em
Paris, mostra um chefe maori com o rosto tatuado
nos padrões ornamentais típicos da região.
Gauguin escreveu um diário ilustrado sobre suas
aventuras da primeira viagem à Polinésia e tentou
editar um livro, só publicado postumamente, intitulado Noa Noa, termo que significa no idioma local
‘muito perfumada’.

Um dia tive que ir a Papeete. Prometi voltar naquela mesma
noite. Na volta a charrete quebrou no meio do caminho; tive
que continuar a pé. Cheguei à minha casa a uma hora da
manhã. Como eu tinha naquela ocasião muito pouco óleo
guardado – precisava reabastecer o estoque – a lamparina havia se apagado e o aposento estava em completa escuridão quando entrei. Senti medo e, mais ainda, desconfiança. [...] Risquei fósforos e vi... Imóvel, nua deitada de
bruços sobre o leito, os olhos arregalados de medo, Tehaurana me olhava e parecia não me reconhecer. E se ela me
tomasse por um tupapau, um dos demônios de sua raça?
GauGuIn, paul. Noa Noa. rio de Janeiro: philobiblion, 1993. p. 39.

pesquisa – arTe e a cor
Professor, deixe os alunos pesquisarem à vontade os artistas sugeridos. Há diversidade em seus
trabalhos e visitá-los vai contribuir para uma reflexão mais profunda sobre a visão das cores. Se
possível, passe o filme do cineasta alemão Wim
Wenders, Um truque de luz, que tem apenas 80
minutos. Trata-se de uma mistura de documentário e ficção sobre a descoberta do cinema. O filme
também mostra questões ópticas e complementa o
tema subjacente.

para encerrar
A que você atribui o sucesso que a pintura impressionista tem ainda hoje?
A pergunta é especulativa. Não há uma resposta
certa, mas pode surgir um bom debate sobre a arte
figurativa, o belo, a natureza e o prazer da pintura.
Promova as trocas dos saberes entre os colegas.
Antes de encerrar a aula, peça aos alunos que tragam amostras de cores na próxima aula.

ação – experiência com a cor
Professor, reforce a necessidade de trazer as
amostras para as aulas. Promova uma feira de troca
de cores antes de começar as atividades. Os alunos
podem dividir amostras maiores e compartilhar suas
cores com os colegas. Quanto maior a quantidade de
cores que cada grupo tiver em mãos, mais interessante fica a atividade. Depois de feitas as experiências, os alunos podem ser estimulados a fazer montagens usando as amostras restantes livremente.

textos complementares..
1. moneT
Monet e o invisível
Impressão: sol nascente. Este quadro, exposto pela
primeira vez no Salão de 1874, deu nome à nova pintura que surgia – o Impressionismo. Mas o interesse
do quadro não se limita a este dado histórico: mais de
um século depois, ele mantém sua capacidade de
nos emocionar, na simplicidade de seus elementos
e na intensidade de sua atmosfera luminosa. Se ele
assinala historicamente o início do Impressionismo, anuncia também o surgimento de um novo e
extraordinário pintor cuja obra marcará a visão pictórica de nosso tempo. Não resta dúvida que, neste
amanhecer brumoso e incendiado, há o sopro de
Turner, mas há igualmente o novo sentido da cor e do
espaço, a pincelada viva e sensível que dilui os objetos e põe à mostra a pintura, o ato de pintar.
Monet descobre a tessitura entremeada do concreto e do abstrato, as fronteiras impalpáveis do mundo objetivo e da subjetividade. Através das décadas,
através de paisagens e figuras, de montes de feno
e campos floridos, de catedrais, de marinhas e nenúfares, caminhará até a sinfonia final e apoteótica
dos painéis da Orangerie. Como num templo – uma
Capela Sistina às avessas, sem figuras humanas
nem divinas, em tom baixo, música de câmera,
noturno para piano, pode-se ali viver a experiência
de uma linguagem que quer dizer o indizível, ou o
invisível: de determinada distância veem-se, ainda
que imprecisas, as flores, as folhas, os ramos, que
as pinceladas sugerem... mas um passo adiante,
e eles em mancha se transformam; outro mais, e
é como se nós mesmos, espectadores, fôssemos
cair naquele abismo, assimilados por seu espaço
de sonho – o abismo da pintura.
Gullar, ferreira. Relâmpagos – dizer o ver.
são paulo: Cosacnaify, 2003. p. 59.
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MERLEAU-PONTY, Maurice. A dúvida de Cézanne. In: O
olho e o espírito. São Paulo: CosacNaify, 2004.

2. van gogh
Van Gogh registrou todas as suas angústias em
cartas a seu irmão Théo, que podem ser lidas
como um diário. Neste trecho ele comenta seu
interesse pela paisagem Trigal com cipreste,
que pintou em 1889, e está reproduzido na página 215:

Tenho um campo de trigo muito amarelo e muito claro, talvez a tela mais clara que eu já tenha pintado.
Os ciprestes sempre me preocupam. Gostaria de
fazer com eles algo como as telas dos girassóis,
pois me espanta que ainda não os tenha feito
como eu os vejo.
Como linha e como proporção, é tão belo quanto
um obelisco egípcio.
E o verde é de uma qualidade tão distinta.
É a mancha negra de uma paisagem ensolarada, mas
é um tom negro dos mais interessantes, dos mais difíceis de fazer corretamente, que eu possa imaginar.
Ora, é preciso vê-los aqui contra o azul, dentro do
azul para dizer melhor. Para pintar a natureza aqui,
como em qualquer lugar, é preciso estar nela por
muito tempo.
(Carta de 25 de junho de 1889.)

[…]
O que é desenhar? Como se chega a isso? É a ação
de abrir passagem através de uma parede de ferro
invisível, que parece situar-se entre o que se sente
e o que se pode. Na minha opinião, para atravessar
essa parede, de nada adianta bater nela com força,
e sim miná-la, perfurá-la limando-a lentamente e
com muita paciência.
(Carta de 8 de setembro de 1888.)
Vincent van Gogh, Cartas a Théo. porto alegre:
l&pm, 2002, p. 401-402.
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17. Arte Nova
Este capítulo aborda o Art Noveau, a Secessão
de Viena, o conceito de vanguarda na arte, o expressionismo alemão e a dança moderna. Abarca
também o Art Noveau, o design, o expressionismo
e o carnaval no Brasil no início do século XX.
O Art Noveau é um estilo exuberante em que
as formas ornamentais são inspiradas na natureza.
Em oposição aos impressionistas, os expressionistas estavam interessados no que está por trás da
aparência das coisas. Para expressar emoção com
imagens, os artistas usaram muitas vezes cores puras e contrastantes e formas contorcidas.
Nas quatro imagens da abertura vemos: um
vaso, uma ilustração de um poema, um cartaz e
uma pintura. O professor pode interrogar a turma:
O que estas imagens nos dizem sobre a virada do
século XIX para o século XX? O que elas representam? Como são estas representações?.
As frases nos ajudam a responder a algumas
destas perguntas: elas falam em formas orgânicas,
padrões geométricos, expressionismo, cinema, ousadia, experimentalismo. A arte moderna se dobra
sobre o fazer, sobre a linguagem, de modo que para
os artistas modernos a forma e a cor são mais importantes que o tema. O Cenário histórico descreve a tensão que havia na Europa nos primeiros
anos do século XX, e como um incidente isolado se
transformou em uma guerra mundial.
O tema subjacente deste capítulo é Corpo e expressão. O tema é desenvolvido no boxe A dança entra na modernidade, que relata como as
transformações estéticas do Modernismo se deram
na dança, com o experimentalismo de alguns artistas que se inspiraram nos movimentos da natureza. Conta brevemente sobre os vinte anos em que a
companhia dos Balés Russos esteve em cartaz em
Paris, apresentando espetáculos como a Sagração
da Primavera.
No Brasil, as bases da dança moderna chegaram na
bagagem de jovens estudantes e artistas da dança que
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leiTura das imagens

Reprodução/Autvis 2013/Museu de Arte Moderna, MoMA, Nova York, EUA.

Professor, a xilogravura foi um meio importante
para os artistas expressionistas. Compare três gravuras reproduzidas neste capítulo.

Reprodução/Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ.

Oswald Goeldi, O ladrão,
xilogravura. 21, 2 cm x 17,2 cm,
ca. 1955.

Xilogravura
O tema é uma reflexão
sobre os indivíduos, a
cidade e a vida
Formas são desenhadas
pela luz
Reprodução/Museu Lasar Segall/IBRAM-MinC São Paulo, SP.

aqui se instalaram, para escapar das dificuldades da
Europa durante e após a Segunda Guerra Mundial. Nomes como Maria Duschenes, introdutora do Sistema
Laban no Brasil e Márika Gidali, fundadora do Ballet
Stagium, tiveram papel central no desenvolvimento
de uma perspectiva moderna na dança brasileira.
Neste capítulo vamos encontrar um foco no corpo como forma de expressão. Muitas das imagens
reproduzidas representam o corpo de formas variadas, movimentadas e expressivas, como o Homem
de sete cores, de Anita Malfatti, na abertura ou a gravura de Erich Heckel, Fränzi reclinada, na página
223. Em seis imagens o corpo aparece dançando, em
movimento: Gustav Klimt e Emile Flöge soltam seus
corpos nos vestidos reformistas, na fotografia da página 221; na página seguinte a famosa pintura Dança,
de Henri Matisse, representa de forma festiva corpos
nus e livres numa ciranda; Isadora Duncan aparece na
página 226 em uma fotografia de Muybridge, descalça
e com um vestido transparente. Na página 228 um casal dança entrosado, na pintura Baile a fantasia de
Rodolfo Chambelland.
Trabalhar com o corpo na escola é fundamental.
O corpo pensa e tem memória. O corpo é fonte de
expressão e precisa ser trabalhado de forma consciente. Promover o conhecimento, a aceitação e experimentação dos limites do corpo são atividades
que precisam ser incorporadas nas práticas educacionais.

Lasar Segall, gravura da série
mangue, 1927.

Ponta-seca em metal
O tema é uma reflexão
sobre o preconceito
Formas simplificadas
Delicadeza da linha

Temas inTerdisciplinares
Arte e Literatura – Uma tempestade em Berlim. Neste boxe comenta-se a força do expressionismo na Literatura, especialmente em Berlim, onde o
jornal A tempestade publicou grandes poetas. Há uma
tradução do poema Fim do Mundo, de Jakob van
Hoddis. Um poema sintético mas cheio de imagens.

boxe sobre cinema
O cinema expressionista: aborda a importante contribuição do cinema expressionista alemão
na década de 1920, mostrando como a estética do
expressionismo foi transportada para a linguagem
do cinema. Apresenta alguns dos filmes produzidos
pelos cineastas alemães que se tornaram clássicos.

boxe sobre música

Erich Heckel, Fränzi reclinada, xilogravura. 22,7 cm x 41,9 cm 1910.

Xilogravura
O tema é o corpo feminino
Formas simplificadas
Grandes áreas de cor
Inspiração nas máscaras africanas

É Carnaval na rua: o texto conta a origem do
Carnaval no Ocidente e como ele surgiu no Brasil,
a partir de uma brincadeira chamada de entrudo.
Fala também de como o Carnaval reuniu as tradições dos povos africanos e indígenas e se estabeleceu como uma festa popular de rua. Descreve os
bailes e o corso de automóveis realizado pela burguesia e cita brevemente algumas manifestações
regionais. Repare que a pintura Baile a fantasia,
de Rodolfo Chambelland, e a fotografia do corso na
cidade do Rio de Janeiro são do mesmo ano: 1913.
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pesquisa – dança moderna
Professor, dê prioridade para assistir à reconstituição, realizada para um filme estadunidense, da
coreografia de Nijisnki para a Sagração da Primavera, com música de Stravinsky, de 1913. Esta dança, que representa um ritual pagão de origem bávara, em que uma virgem deve ser sacrificada para
glorificar a força criativa da primavera, foi vaiada
e incompreendida na época. Você pode sugerir aos
alunos que pesquisem outras versões coreográficas
para esta peça, inclusive a da famosa bailarina alemã Pina Bausch (1940-2009).
Se for possível o professor pode ainda assistir
ao filme O Gabinete do Dr. Caligari. Veja atividade
complementar 3, página 69.

para encerrar
O que é possível expressar através da dança?

A pergunta tem carácter especulativo. A proposta é uma reflexão sobre os limites e especificidades
da dança como forma de expressão.

ação – dança coral
Se tomarmos como exemplo o mar, proponha ao
grupo que explore com seu corpo, primeiro individualmente, movimentos que expressem o fluxo e o
refluxo das ondas, que mostrem o contraste entre
a calma e a agitação do mar, que insinue a mudança de marés. Peça que cada aluno ou cada pequeno
grupo de alunos mostre ao restante da turma o que
pesquisou e descobriu.
Esta experiência pode ser acompanhada por
música ou não. Esta prática trabalhará a escuta do
grupo, o ritmo, a responsabilidade, a criatividade, a
solidariedade, a consciência do corpo e do espaço
através da dança.

leitura complementar..
o expressionismo e a guerra
“A farsa da prosperidade europeia não é mais tolerável. Melhor o sangue que o eterno engano; a guerra
é um sofrimento imposto e um sacrifício voluntário,
aos quais a Europa se sujeitou de modo a ‘lavar sua
própria alma’”.
Assim escreveu Franz Marc a sua esposa Maria, do
front, em 6 de abril de 1915. Como muitos de seus
contemporâneos, Marc teve pressa em apresentar-se
como voluntário, apenas cinco dias após a declaração
da Primeira Guerra Mundial. Interpretando erroneamente a metafórica busca de Nietzsche pela destruição do eu civilizado e pela renovação do indivíduo no
esplendor máximo da inocência, muitos intelectuais
abraçaram a fantasia de que a guerra era uma oportunidade para a catarse. August Macke (pintor que
fez parte do grupo Der blaue Reiter), entretanto, que

acompanhou o 9º- Regimento de Infantaria da Renânia em
missão à França, logo se voltou contra a guerra ao chegar
à linha de frente. Sua morte, em 12 de outubro de 1914, foi
uma notícia devastadora para sua família e seus colegas.
Curiosamente, os esboços do campo, uma série de 36 desenhos de Franz Marc, não representavam as realidades
da guerra, mas sim davam continuidade a sua fascinação
anterior pela unidade cósmica entre animal e natureza. As
abstrações dinâmicas e rítmicas são compostas em tons
delicados, com as formas escolhidas dos animais harmoniosamente integradas. A morte prematura de Franz Marc,
em combate próximo a Verdun, aos 26 anos, no dia 4 de
março de 1916, ironicamente canonizou sua contribuição
e alertou a opinião pública para as trágicas consequências da guerra, à medida que sua esposa dedicou-se a perpetuar seu legado.
BeHr, shulamith. Expressionismo. são paulo: Cosacnaify, 2001. p. 59.

atividade complementar de música: é carnaval na rua...
Música na rua
1. peça aos alunos que pesquisem na internet duas músicas, uma marchinha de Carnaval
(“mamãe eu quero”) e um frevo (“Cabelo de fogo”).
Tanto a marchinha quanto o frevo têm suas histórias ligadas ao Carnaval, do Rio de Janeiro, e Recife, respectivamente.
a) Promova a audição das duas músicas e peça aos alunos que registrem duas semelhanças e duas diferenças entre elas.
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b) Peça que comparem as anotações com as dos colegas.
Possíveis respostas:
Semelhanças: A sonoridade das músicas é parecida, já que os instrumentos musicais utilizados são praticamente os
mesmos: caixas, bombos, trompetes, trombones, saxofones. Em relação ao ritmo, ambas as músicas apresentam
compassos binários, isto é, formados por dois tempos.
Diferenças: O andamento é mais acelerado no frevo do que na marchinha. O frevo “Cabelo de fogo” não tem vocais, já
a marchinha tem letra cantada.

O bloco, o baile, a banda
2. Solicite que, em grupos de 3 ou 4, os alunos escolham um ritmo musical tocado no Carnaval. Pode ser de qualquer cidade do Brasil. A ideia é que o grupo dê uma aula para a turma
sobre as manifestações carnavalescas (blocos, bailes, desfiles) do ritmo que escolheram.
Sugira que levem para a sala músicas, imagens e vídeos para complementar a aula.
Recomende aos alunos que façam entrevistas com pessoas ligadas à manifestação de
Carnaval que escolheram.
Exemplos de ritmos: samba, axé, maracatu. Manifestações: escola de samba, trio elétrico, desﬁle das nações de maracatu.

Sinopse do filme:
3. Assista O Gabinete do Dr. Caligari (Direção: Robert Weine, Alemanha, 1920). Em um cenário obscuro, dois homens sentados num banco conversam sobre uma história misteriosa
que aconteceu em Holstenwall, cidade em que um deles nasceu. O filme passa então a
contar essa história, numa espécie de flashback.
Uma feira de atrações variadas chega à cidade e com ela um senhor que apresenta um número com o incrível Cesare, o sonâmbulo. Os dois amigos, Alan e Francis, vão assistir à apresentação. Ao apresentar seu número, o mestre Caligari revela que o sonâmbulo é capaz de adivinhar o futuro. Alan, que está na plateia, pergunta ao sonâmbulo Cesare por quanto tempo
vai viver e ele responde que até aquela noite. A partir de então, vários homicídios acontecem
pela cidade, inexplicavelmente. Caligari ordena a Cesare que mate Jane, a noiva de Francis.
Cesare se sente atraído por Jane e não consegue matá-la de uma vez, carregando-a nos braços pelas ruas. Jane consegue se libertar e Cesare é então perseguido pela população. Nesse meio tempo, Francis lidera uma busca pelo assassino e descobre que Caligari é o mesmo
nome de um frade que havia cometido, em 1903, uma série de assassinatos utilizando-se
de um sonâmbulo hipnotizado. O filme retorna à cena inicial e revela-se que os dois homens
estão num hospital psiquiátrico e que a história narrada é, na verdade, um delírio de Francis.
Curiosidades:
O gabinete do Dr. Caligari é considerado o primeiro filme expressionista, influenciando
todo um conjunto de filmes que seriam feitos desde então.
O filme foi todo realizado dentro de estúdios, o que permitiu a construção de cenários
totalmente inovadores e o controle da iluminação de forma a criar um ambiente sombrio
através do jogo de luz e sombra.
O filme e o livro:
O gabinete do Dr. Caligari se tornou um clássico do filme de terror. Trata-se de um marco
do cinema expressionista alemão, no qual estão colocadas algumas das características
fundamentais desse movimento: o interesse pelo abstrato, a expressão dos sentimentos
subjetivos, o clima de angústia perpetuado em personagens dúbios e sombrios, a criação
de cenários fantásticos e o jogo de luz e sombra, resultado de uma fotografia inovadora.
Sugestões para aprofundar o filme em sala de aula:
1) O expressionismo alemão foi um movimento artístico do início do século XX que se
contrapôs fortemente ao movimento impressionista. Quais as diferenças entre esses
movimentos?
2) O gabinete do Dr. Caligari foi filmado em meio ao clima de descrença e pessimismo que assolou a Alemanha no pós – 1a- Guerra Mundial. Exemplo disso é quando Alan, um dos primeiros
a morrer na história, pergunta ao sonâmbulo justamente por quanto tempo vai viver. Como
esse clima de pessimismo se reflete na construção dos outros personagens do filme?
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3) A criação de cenários não realistas, com suas casas tortas, ruas sinuosas e uso abundante
de linhas diagonais foi um fator que chamou a atenção dos críticos da época e impressiona até hoje pelo seu caráter de inovação. Como os cenários contribuem para o clima de
tensão no filme? Que sensações eles provocam?
4) Uma grande característica do cinema expressionista alemão é a construção de atmosferas impregnadas de luz e sombra. Esse jogo de iluminação é responsável por acentuar
o clima de mistério e tensão. A partir dessa constatação, analise a cena em que Alan é
assassinado em seu quarto. (Timecode: 15’27’’).
Para a proposta da subseção local, você poderá reunir alguns profissionais e professores
para falar sobre a dança, mostrar seus passos e trocar suas referências. Promova o debate
sobre os tipos de dança que os alunos conhecem ou praticam.
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18. Moderno e Racional
Este capítulo aborda as vanguardas, o futurismo, o
cubismo, a busca pela representação do movimento,
a industrialização e a estética da máquina, arte e revolução na Rússia, o cinema na Rússia revolucionária, a

escola Bauhaus na Alemanha e no Brasil, a Semana
de Arte Moderna, o Modernismo e a música erudita e
a popular no começo do século XX.
O Modernismo se caracteriza pela estética da máquina, que associa a beleza à velocidade, ao ruído. Durante o Modernismo, a reprodutibilidade dos objetos
e das imagens são glorificados como meios que trarão
um futuro melhor. O pós Primeira Guerra Mundial na
Europa e a revolução de 1917 na Rússia promoveram
o clima de reconstrução, de proposição para uma sociedade nova, ideal e utópica.
Na abertura vemos seis imagens: uma pintura,
um cartaz, um bule e três retratos: O que estas imagens podem nos dizer sobre o modernismo? quem
as teria executado e com que finalidade? O que elas
representam?
As frases nos ajudam a responder algumas destas perguntas; elas falam em eletricidade, máquina,
propaganda, revolução, arte útil, construção, Modernismo brasileiro. O cartaz, o bule e a pintura falam de
um mundo novo, mais ordenado, simples e comandado pela máquina. Os retratos representam três figuras centrais do modernismo brasileiro: Oswald de
Andrade, Tarsila do Amaral e Mario de Andrade.
O Cenário histórico descreve resumidamente
o desenrolar da Primeira Guerra Mundial e como
ela colaborou para a Revolução de 1917 na Rússia.
Descreve ainda a situação econômica difícil da Alemanha depois da guerra.
O tema subjacente deste capítulo é A estética da máquina. O tema é tratado no boxe Lendo
um trecho do manifesto futurista. No trecho
reproduzido, o poeta italiano Marinetti afirma a
beleza das máquinas, comparando um automóvel
à Vitória de Samotrácia, escultura grega que está
reproduzida na página 82. O boxe de Temas interdisciplinares – Arte e Sociologia: Industrialização e Modernismo aborda o significado
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Professor, compare quatro imagens que sintetizam as características do modernismo, nos movimentos ocorridos na França, na Itália, na Rússia e
na Alemanha (páginas 237, 238, 239).
Succession Marcel Duchamp/Autvis 2013/
Museu de Arte da Filadélfia, EUA.

Alemanha – Bauhaus

Walter Gropius, o prédio
da Bauhaus em Dessau,
Alemanha, 1925-26.

Design
Racionalidade
Geometria
Funcionalismo

boxe sobre cinema – o cinema russo

leiTura das imagens

Cubismo – França

Umberto Boccioni, Formas únicas de
continuidade no espaço. Bronze, 1913.
117,5 cm x 87,6 cm x 36,8 cm.

Nano Calvo/Corbis/Latinstock/
Museu de Arte Moderna,MoMA,
Nova York,EUA.

Decomposição dos objetos
Simultaneidade
Representação do movimento
Futurismo – Itália

Representação do movimento na
escultura
Rússia – Suprematismo

Kasimir Malévich, Pintura suprematista,
1915.

Composição com formas
geométricas
Sugestão de movimento
Abstração

Aborda o cinema russo do começo do século XX
e mostra o cinema como instrumento de comunicação de massa. Destacam-se: o cinema documental
de Dziga Vértov, a importância narrativa da montagem cinematográfica em seu trabalho e o cinema
socialmente engajado de Eisenstein.

boxe sobre música – popular e erudiTo

Marcel Duchamp, Nu descendo a escada,
1911, óleo sobre tela, 147 cm x 89,2 cm.

Reprodução/Museu da Cidade, Amsterdã, Holanda.

Michael Nitzschke/Imagebroker/Other Images

do automóvel para a geração que viveu na primeira metade do século XX. O tema também aparece
na obra Modelo para o Monumento para a Terceira Internacional, proposta pelo escultor russo
Vladímir Tátlin, em 1919-1920 (página 240). A torre
materializa a ambição por um mundo tecnológico
que ainda não era possível. A estética da máquina
está por trás também das proposições do design
racional da Bauhaus, na Alemanha. A escola propunha o ensino do design usando formas simples,
que são mais facilmente reprodutíveis em escala
industrial, e portanto seriam mais baratas e acessíveis para todos.

Aborda o trabalho de dois músicos brasileiros
que fizeram sucesso no começo do século XX: Pixinguinha e Villa-Lobos. Ambos realizaram suas
obras, de maneira diversa, mesclando influências
eruditas e populares. Enquanto Pixinguinha, de
origem popular, se deixou influenciar pela música
de orquestra, Villa-Lobos, originário da elite, pesquisou a música de tradição popular brasileira para
realizar suas composições.

pesquisa – combinando popular e erudiTo
Professor, dê prioridade para trabalhar pelo
menos uma referência de música popular e uma
de música erudita. O filme Pixinguinha e a Velha
Guarda do samba tem pouco mais de 9 minutos e
é um documento da figura elegante de Pixinguinha.
Ouvir a Bachianas Brasileiras nº- 4 de Villa-Lobos
pode ser uma experiência muito emocionante.
Para a proposta da subseção local, é importante destacar a diversidade sonora brasileira, regional
e local. Após a apresentação do músico ou grupo e/
ou as audições das gravações, estimule um debate
sobre as origens dos ritmos e sua importância na
cultura popular.

para encerrar
Que instrumentos vocês conseguem identificar ouvindo um chorinho?
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Professor, possibilite a escuta atenta de um chorinho, escolha o que você gosta ou aquele que está
disponível para ser ouvido em sala de aula. Veja se
os alunos podem distinguir a presença de instrumentos de sopro, como saxofone e percussivos,
como pandeiro, e violões.

ação – karaokê
Professor, promova a audição da música Carinhoso para os alunos ouvirem a melodia da voz na
versão cantada por Marisa Monte, com Paulinho da
Viola ao violão.
Divida a turma em três grupos. Pesquise uma
base instrumental de Carinhoso para os alunos ensaiarem a letra da música.
Cada grupo cantará um trecho da canção. O grupo 1 ensaia a primeira parte:

Meu coração
Não sei por que
Bate feliz, quando te vê
E os meus olhos ficam sorrindo
E pelas ruas vão te seguindo
Mas mesmo assim, foges de mim
(BIS)
O grupo 2 ensaia a segunda parte:
Ah! Se tu soubesses
Como sou tão carinhoso
E muito e muito que te quero
E como é sincero o meu amor
Eu sei que tu não fugirias mais de mim
Vem, vem, vem, vem
O grupo 3 ensaia a terceira parte:
Vem sentir o calor
Dos lábios meus
À procura dos teus
Vem matar esta paixão
Que me devora o coração
E só assim então
Serei feliz, bem feliz
O ideal é que cantem a letra junto com a base
algumas vezes para se acostumarem com o pulso e
com a melodia da música.
Para valer: Promova a audição da base instrumental de Carinhoso em um aparelho de som, que
pode estar conectado a um computador. Em cima da
base, cada grupo canta o seu trecho, completando a
canção. Repita a base instrumental e peça que, desta
vez, os três grupos cantem juntos a música na íntegra.

atividades complementares..
1. Assista: Brasileirinho – Grandes Encontros do
Choro Contemporâneo. Direção: Mika Kaurismäki, Brasil, Finlândia e Suíça, 2005, 90 min.
Sinopse do filme:
Brasileirinho é um documentário musical que
retrata a história e a vitalidade do choro. Por
volta de 1870, grupos formados por funcionários públicos, tocando por prazer, mesclaram
estilos europeus, como a polca e a valsa, com
o ritmo africano e as melodias indígenas brasileiras. Nascia o primeiro gênero brasileiro de
música urbana, o choro. Segundo Joel Nascimento, radiologista e músico, a fundação da
“Camerata Carioca”, nos anos 1970, mexeu nos
conceitos do choro. Na época, o reduto do choro
era um boteco, o “Sovaco de Cobra”. O músico
Zé da Velha é considerado o rei do contracanto
e define o choro, embora mais antigo, como o
jazz brasileiro. Você toca criando, dialogando na
música. O improviso é como uma comunicação
espiritual. Luciana Rabello e Maurício Carrilho
mantêm no Rio de Janeiro uma oficina de choro para mais de 400 alunos. Segundo Luciana,
o choro desenvolve o talento por ser virtuosista, difícil de tocar. Ela considera o choro a alma
da música do Brasil. Joatan Nascimento afirma
que o improviso é diferente do jazz, pois é livre
e não obrigatório. No Teatro Municipal de Niterói, Yamandu Costa, com lágrimas nos olhos,
toca seu violão de 7 cordas, acompanhado
pelo canto da plateia. Belas interpretações de
clássicos como “Noite de Lua”, “Santa Morena”,
“Brejeira”, entre outras, reúnem grandes intérpretes, como Yamandu Costa, Zezé Gonzaga e
Elza Soares, ilustrando a história desse ritmo
que sobreviveu ao tempo se reinventando.
2. Assista: Villa-Lobos, uma vida de paixão. Direção: Zelito Viana. Brasil, 2000, 130 min.
Sinopse do filme:
O filme mostra a vida do maestro Villa-Lobos.
Parte de sua chegada nos Estados Unidos, onde
é recebido por Érico Veríssimo para ser homenageado, já no final de sua jornada. Ao passar mal
durante o evento, é levado às pressas para o
hospital e mergulha em suas memórias. A relação com a família de músicos e a rigidez do pai
com sua educação, que reprime sua vocação
musical. Ainda criança ouvia suas futuras sinfonias dentro da cabeça. Seu primeiro encontro
amoroso com uma cortesã. Sua evolução na
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música, tocando na banda do circo, e viajando pelo
Nordeste com uma ópera mambembe. Sai em “excursão” com um amigo pelo sertão nordestino e
acabam capturados por indígenas. Passa um tempo
vivendo dentro das tradições indígenas, o que influenciaria sua obra. De volta à cidade, o grande apoio
da esposa Lucilia, uma professora de piano que revisava suas composições. Consegue apresentar sua
música no Municipal e cuida pessoalmente da divulgação. Enfrenta a casa vazia, reações hostis do
público e críticas arrasadoras dos jornais. Exibe sua
música para um grande pianista polonês, que com a
ajuda de um mecenas, o leva em turnê para a França. A apresentação divide a plateia e mais uma vez
a imprensa brasileira reporta cruelmente sua performance em Paris. Conhece Mindinha, por quem se
apaixona. Rege “O trenzinho caipira” em estúdio de
gravação e se apresenta novamente no Municipal,
já no auge de sua carreira, onde é aplaudido de pé,
tendo sua obra reconhecida no Brasil e no mundo.

sugesTões de leiTura
AMARAL, Aracy. Textos do Trópico de Capricórnio. v. 1
Modernismo, Arte Moderna e compromisso com o lugar.
São Paulo: Editora 34, 2006.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
CARDOSO, Rafael. A arte brasileira em 25 quadros
(1790-1930). Rio de Janeiro: Record, 2008.
. (Org.). O design brasileiro antes do design. São
Paulo: CosacNaify. 2005.
COTTINGTON, David. Cubismo: movimentos da arte
moderna. São Paulo: CosacNaify, 2001.
DROSTE, Magdalena. Bauhaus. Köln: Taschen, 1992.
FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura
moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro:
LTC, 1999.
GOODING, Mel. Arte abstrata: movimentos da arte moderna. São Paulo: CosacNaify, 2002.
HUMPHEYS, Richard. Futurismo: movimentos da arte
moderna. São Paulo: CosacNaify, 2001.
KLEE, Paul. Sobre arte moderna e outros ensaios. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
PINHEIRO FILHO, Fernando Antônio. Lasar Segall: arte
em sociedade. São Paulo: CosacNaify, 2008.

RICKEY, George. Construtivismo. São Paulo: CosacNaify, 2002.
SCHWARTZ, Jorge (Org.). Da Antropofagia a Brasília:
Brasil 1920-1950. Valência: IVAM Institut Valencià d`art
Modern/São Paulo: FAAP/CosacNaify, 2002.
SYLVESTER, David. Sobre arte moderna. São Paulo:
CosacNaify, 2006.

19. Dada e Surrealismo
Este capítulo aborda o Dadaísmo, o Surrealismo
e sua relação com a literatura e o cinema. O capítulo abarca ainda artistas brasileiros que se relacionaram de alguma forma com esses movimentos.
O questionamento e a ironia são a base do movimento dadaísta, que é considerado ponto de partida
de movimentos contestadores como o dos punks,
entre outros. O Surrealismo, por sua vez, propôs um
mergulho no inconsciente. A colagem, o uso de objetos cotidianos, performances e atividades coletivas
caracterizam os dois movimentos que têm claras conexões; alguns artistas dadaístas também se ligaram
ou produziram obras surrealistas.
Na abertura vemos quatro imagens: uma escultura, duas pinturas e um objeto cotidiano. O que
estas imagens podem nos dizer sobre o Dada e o
Surrealismo? O que cada um destes objetos pode
representar? Para que serve este objeto metálico?
Lendo as frases na abertura recolhemos algumas pistas para responder as perguntas: elas falam
de ready-made, olho, portal, sonho, automatismo.
Algumas destas palavras são difíceis, indecifráveis.
O que é um ready-made? O que significa automatismo? A expressão ready-made será explicada no
capítulo, significa “pronto para usar” em inglês, e
aparece aqui para nomear um porta-garrafas, que o
artista francês Marcel Duchamp converteu em arte.
O Cenário histórico nos conta, de forma sucinta, as consequências da Primeira Guerra na Europa
e nos Estados Unidos, e descreve o cenário de crise
do final da década de 1920.
O tema subjacente do capítulo é Irreverência,
ironia e inconsciente. O tema está presente no capítulo todo, trata-se do espírito que animou os artistas
envolvidos nestes dois movimentos. No boxe Lendo
sobre os ready-mades temos uma frase do livro O
Castelo da Pureza, de Octávio Paz, no qual o pensador mexicano comenta a obra do seu amigo Marcel
Duchamp. Nesse trecho ele explica que o ready-made
é sobretudo uma crítica ao sistema de arte. Duchamp
é um dos primeiros artistas conceituais; ele tomou a
arte como um processo de reflexão.
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O cristo recrucificado em Ismael Nery
[...]

Autvis 2013/Akg-images/Latinstock

O visitante tropeça em tantos autorretratos na exposição
que ficamos em dúvida se Ismael era narcisista ou essencialista. Criador do essencialismo, filosofia que prega o
equilíbrio entre o espírito e a matéria pela submissão aos
Dadaísmo

Raoul Hausmann, o crítico de arte,
colagem litográfica e fotográfica sobre
papel, 31,8 cm x 25,4 cm, 1919-20.

Ironia
Crítica
Associação de texto e imagem

princípios do catolicismo, Ismael desenhou seu corpo de
modo compulsivo, primeiro com admiração e depois com
a repulsa de quem viu, atônito, a degradação física pela
tuberculose. O essencialismo, que dava muito valor à abstração do tempo e do espaço, não foi capaz de conter sua
ânsia de registrar o avanço da doença, em composições
supostamente surrealistas, corrente que não conseguiu
aprisionar Nery, apesar da amizade com Marc Chagall. Este
foi o grande legado de Ismael Nery à humanidade.
Física e moralmente pronto para morrer aos 33 anos, ele
transmitiu por meio destes trabalhos uma experiência que
sintetiza justamente a ideia de unidade extraída do sofrimento que iguala todos os homens no sacrifício cristão. [...]
Para outro crítico, Tadeu Chiarelli, a retrospectiva, além
de tirar Ismael Nery do esquecimento, coloca novamente
em discussão a polêmica levantada por Mário de Andrade, que ficava chocado com a falta de apuro técnico dos
pintores modernistas, em particular Nery. Definitivamente, tudo o que ele não queria era ser um bom artesão,
mas encarar a pintura “como um instrumento capaz de
suportar a concreção de suas ideias”. Analisando os poemas, pinturas e desenhos do artista, Chiarelli concluiu
que os problemas enunciados numa tela bem poderiam
ser transformados para outros registros. Fosse uma paisagem metafísica emprestada a Giorgio de Chirico, nas
figuras de casais chagallianos flutuando no céu ou nos
torturados autorretratos, o que Ismael Nery procurava
era a unidade dos seres, a fusão dos opostos, não um
surrealismo rasteiro e anedótico. O que ele fez pode ter
sido má pintura – e ele mesmo achava inútil pintar depois de Tintoretto –, mas tem o apelo verdadeiro de um
sacrifício pelo conhecimento humano.
GonÇalVes fIlHo, antônio. Primeira Individual: 25 anos de crítica de arte.
são paulo: Cosacnaify, 2009. p. 158 e 160.

leiTura das imagens
Para esclarecer as diferenças entre os dois movimentos, compare duas colagens que foram reproduzidas neste capítulo.
Autvis 2013/RMN/Other Images/Museu de Arte Moderna,
Centro Georges Pompidou, Paris, França.

Irreverência e ironia aparecem nas obras realizadas no intervalo de 40 anos reproduzidas no capítulo: Hugo Ball recitando o poema Karawane no
Cabaret Voltaire, em Zurique, em 1916; na colagem
de Raoul Hausmann, O crítico de arte; na frase da
revista Dada: “Não quero nem mesmo saber se existiram homens antes de mim”; na obra de Duchamp
L.H.O.O.q. “Ready-made retificado”; na pintura
de Max Ernst, Ubu imperador ; no filme Entr’acte,
dirigido por René Clair e na experiência de Flávio
de Carvalho portando seu traje New look, em 1956.
Outros trabalhos no capítulo dizem respeito ao inconsciente e o universo onírico. As pinturas A tentação de Santo Antônio, de Salvador Dalí; Passeio, de
Marc Chagall; A reprodução interdita, de René Magritte; e a Composição surrealista, de Ismael Nery.
O filme Um cão andaluz, de Luis Buñuel e Salvador
Dalí, e a escultura de Maria Martins, O implacável.
O boxe de Temas interdisciplinares Arte e
Psicanálise – Freud e o Surrealismo relata as
experiências realizadas no período da guerra para
comprovar a existência do inconsciente, e o contato do poeta francês André Breton com os primeiros
textos publicados pelo médico austríaco Sigmund
Freud. O texto sugere que os surrealistas não alcançaram seu objetivo de representar a imaterialidade
do inconsciente em suas pinturas.
Alguns artistas surrealistas defenderam ideias
filosóficas, como o brasileiro Ismael Nery. Leia
abaixo um texto sobre Ismael Nery e o essencialismo defendido por ele.

Jean Arp, Óscar Domínguez, Marcel
Jean, Sophie Taeuber-Arp. Cadáver
requintado, 1937. Centre Georges
Pompidou, Paris. Lápis e colagem de
ilustrações de revistas sobre papel,
61,6 cm x 23,6 cm.

Associação de imagens
Automatismo
Trabalho coletivo

Surrealismo
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Temas inTerdisciplinares
Arte e Literatura – Receita de poema dadaísta. Neste boxe é descrito o método proposto por
Tristan Tzara para realizar um poema de forma
automática. Há também um trecho de um manifesto publicado na revista francesa Literatture. O
movimento surrealista deu origem a uma forma de
expressão literária importante: o realismo fantástico, que floresceu na América Latina, com autores
como Gabriel García Marquez, Jorge Luis Borges e
Julio Cortázar. Caso seja possível, o tema poderá
ser abordado em uma aula conjunta com o professor de Literatura.

Boxe soBre cinema – dada e surrealisTa
O boxe aborda as experiências dada e surrealistas no cinema, com pequenos curta-metragens repletos de trucagens e cineastas como o espanhol
Luis Buñuel, realizador de vários longas-metragens
ao longo de sua carreira.

pesquisa – suBversão da imagem no cinema
Professor, dê prioridade para exibir um filme
dadaísta da época, como Fantasmas antes do café
da manhã, de Hans Richter, e um filme contemporâneo de animação brasileiro, como o curta Linear,
de Amir Admoni.
Reserve um tempo para preparar os computadores da escola para a Ação animação. Ajude os alunos a baixar o programa livre indicado, com o qual
eles farão as experiências de animação.

para encerrar
Você já teve um sonho que pode dar origem a
uma cena?
Esta conversa pode alimentar o trabalho que
será realizado na Ação. Mais importante que relatar
o sonho nesta aula será alertar a turma para ficar
atenta aos sonhos durante a semana.

ação – animação
Existem várias formas de realizar esta atividade,
entretanto todas elas são bastante trabalhosas. Organize bem o tempo da turma. Ajude os grupos a pensar
em sequências curtas. Mas é importante que captem
muitas imagens para a animação não ficar truncada.
Se não for possível fazer uma edição final na escola,
os grupos podem terminar o trabalho em casa.

texto complementar sobre o cinema nacional .
• Os ciclos regionais e Humberto Mauro
Na década de 1920, a experimentação brasileira
com a linguagem do cinema extrapolou o eixo Rio-São Paulo, estendendo as produções a Minas Gerais e Pernambuco, além de cidades do interior de
São Paulo e Rio Grande do Sul. Esse fenômeno recebeu o nome de Ciclos Regionais.
Os focos de produção independentes eram fruto da
iniciativa de cineastas amadores, entusiastas da técnica cinematográfica, que produziram um número
significativo de filmes silenciosos, entre ficções, documentários, curtas e longas-metragens, na maioria
das vezes exibidos apenas na cidade de origem.
Os ciclos tiveram breve duração. O retorno de bilheteria não era suficiente para garantir o financiamento de novas produções e a concorrência de
filmes estrangeiros era enorme.
O ciclo de cinema de Cataguases, em Minas Gerais,
revelou a figura de Humberto Mauro (1897-1983). Aos
26 anos, Mauro adquiriu uma câmera amadora e fez
seu primeiro curta-metragem: um filme de aventura.
No final da década de 1920, produziu Brasa dormida,
Tesouro perdido e Sangue mineiro, entre outros, hoje
apontados como grandes clássicos nacionais. Esses
filmes deram visibilidade ao diretor, que foi convidado
a trabalhar no Rio de Janeiro, numa das primeiras empresas cinematográficas do país: a Cinédia.
Cartaz e cena de Ganga
bruta, filme dirigido por
Humberto Mauro em
1933. 82 minutos, preto
e branco.

Carlos Eugênio/Cinédia

Na Cinédia Humberto Mauro realizou
Ganga bruta. O filme
conta a história de
um engenheiro que
mata a esposa na
noite de núpcias
depois de descobrir
que ela o traía. Absolvido pela Justiça,
procura se livrar do
passado trágico. No
entanto, segue atormentado por lembranças que
surgem no filme na forma de flashbacks. Nessa
obra, além da trilha sonora, o diretor já utiliza alguns diálogos e ruídos, embora a tecnologia para
o cinema sonoro ainda estivesse se firmando.
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José A. Mauro/Cinédia

A partir de 1936, Humberto Mauro trabalhou no Instituto Nacional de Cinema Educativo (Ince), órgão
criado durante o governo de Getúlio Vargas. O Ince
via o cinema como um instrumento de grande poder
educacional para as massas. Produzia filmes destinados a escolas, centros operários, agremiações
esportivas e casas de cultura de todo o país, com
temáticas variadas: fauna e flora brasileiras, pesquisas científicas, higiene e alimentação. Humberto
Mauro dirigiu mais de 300 desses documentários.
A partir de meados da década de 1940, Mauro realizou uma série de sete documentários que chamou
de Brasilianas. O objetivo da série era divulgar a
música folclórica e as cantigas populares. Em cada
um desses filmes o universo da zona rural foi abordado de forma diferente.

Na última repetição do estribilho, o ciclo se completa e
a velha senhora segue a fiar.
Último refrão:
“estava a mulher no seu lugar, veio a morte lhe fazer mal: a morte na mulher, a mulher no homem,
o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, o
fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato,
o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca,
a mosca na velha e a velha a fiar!

sugesTões de leiTura
Acervo do Museu de Arte Brasileira. Modernistas, Modernismo. São Paulo: Fundação Armando Álvares Penteado, 1995.
AMARAL, Aracy. Textos do Trópico de Capricórnio. V. 1
Modernismo, Arte Moderna e compromisso com o lugar.
São Paulo: Ed. 34, 2006.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BRADLEY, Fiona. Surrealismo, Movimentos da Arte
Moderna. São Paulo: CosacNaify, 1999.
CANTON, Kátia. Retrato da Arte Moderna. São Paulo:
Martins Fontes, 2002.

Cena de A velha a fiar, filme de 1964 dirigido por Humberto Mauro.

Nos filmes de Humberto Mauro, a música ocupa
lugar central, ditando o ritmo da montagem. A
forte influência que a música popular exercia
sobre o diretor o levou a fazer o primeiro
videoclipe brasileiro: A velha a fiar, inspirado na
canção popular de mesmo nome.

• Curta-metragem: A velha a fiar. Direção: Humberto Mauro. Brasil, 1964, 6 min.
Sinopse do filme:
Considerado por muitos críticos como um dos primeiros videoclipes do mundo, o curta A velha a fiar, utiliza
a letra da canção do Trio Irakitan como roteiro. A letra
repete o refrão diversas vezes; a cada repetição, vai
agregando um personagem. O filme começa mostrando o trabalho cotidiano em uma propriedade rural:
mulher moendo no pilão, homem com a enxada nas
costas, cães, gatos, ratos, filhotes brincando, um carro
de boi cruzando o riacho, a moça lavando roupas e, finalmente, uma velha senhora fiando na roca. A música
começa e apresenta uma sequência de eventos que
vai envolvendo todos os presentes na fazenda, respeitando simbolicamente a ordem da “cadeia alimentar”.

Catálogo da exposição Sonhando de Olhos Abertos
Dada e Surrealismo – Coleção Vera e Arturo Schwarz
do Museu de Israel, Jerusalém. São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2004.
GONÇALVES FILHO, Antônio. Primeira Individual: 25
anos de crítica de arte. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

OSÓRIO, Luiz Camillo. Flávio de Carvalho. São Paulo: Cosac Naify, 2000.
PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou o castelo da pureza.
São Paulo: Perspectiva, 1996.
SCHWARTZ, Jorge (Org.). Da Antropofagia a Brasília:
Brasil 1920-1950. Valência: IVAM Institut Valencià d`art
Modern/São Paulo: FAAP e CosacNaify, 2002.
SYLVESTER, David. Sobre Arte Moderna. São Paulo: CosacNaify, 2006.

20. Arte e sociedade
Este capítulo aborda a década de 1930, a depressão depois da crise da bolsa de 1929, o estabelecimento da indústria do cinema em Hollywood, nos
Estados Unidos, e o muralismo mexicano. Em relação ao Brasil, abarca o teatro de ator, o teatro de
revista e o teatro modernista de Oswald de Andrade, Portinari e a arquitetura moderna brasileira, a
política cultural da boa vizinhança, a era do rádio, e
as chanchadas no cinema nacional.
A década de 1930 foi marcada pelo dualismo
ideológico e pela volta da arte figurativa, com o “re-

76

Arte_vu_PNLD2015_MP_075a93.indd 76

6/24/13 1:06 PM

leiTura das imagens
Para comprovar a monumentalidade na arte da
década de 1930, compare quatro trabalhos de grandes dimensões reproduzidos no capítulo (páginas
266, 267, 269 e 272).
Rússia
Dmitry Kostyukov/AFP Photo/Other Images

Vera Múkhina. O operário fabril e a
moça de fazenda coletiva, 1935. Aço.
24 metros de altura.

Escultura de aço inoxidável
Tema: O heroísmo do
trabalhador
Trabalhador mostrado com
heroísmo, higienizado, limpo,
satisfeito, bem alimentado
Realismo socialista
Realidade idealizada
The Granger Collection/Other Images/Museu Nacional
Centro de Arte Reina Sofia, Madri, Espanha.

Espanha

Pablo Picasso. Guernica, 1937. Óleo sobre tela. 349,3 cm x 776,6 cm.

Óleo sobre tela
Tema: Vítimas do poder autoritário
Povo oprimido, sacrificado em nome de disputas políticas
territoriais.
Cubismo, simultaneidade
Espaço e figuras recortadas, decompostas
México
Reprodução/Banxico/Palácio das Belas Artes,
Cidade do México, México.

torno à ordem” depois da Primeira Guerra Mundial.
Num ambiente de crise, a arte se coloca a serviço
das causas sociais.
Na abertura vemos três imagens: duas fotografias
e um cartaz. O professor pode interrogar a turma: o
que estas imagens podem nos dizer sobre a década
de 1930? O que elas representam? Alguma dessas
coisas é conhecida pela turma?
As frases falam de tempos difíceis, confronto
político e uma estrela do rádio no cinema. Elas nos
ajudam a pensar num cenário de crise que se estabeleceu entre as duas guerras mundiais.
O Cenário histórico descreve de forma sucinta
a situação de crise e os governos totalitários que dominaram os países europeus, e a cultura de massa.
O tema subjacente do capítulo é A era do rádio, momento em que a cultura de massa tem alcance
inédito, com a chegada do rádio às regiões mais
afastadas. O tema é parte central do capítulo, que
aborda o impacto do cinema sonoro, o sucesso dos
musicais no teatro e no cinema, o teatro de revista,
os músicos que se lançaram no rádio, e a relação
do rádio com cinema nas chanchadas brasileiras. O
boxe de cinema – Hollywood e os anos 1930 relata o estabelecimento da indústria cinematográfica
em Hollywood, aponta a necessidade de adaptação
dos filmes à tecnologia do som, e o interesse de diretores em adaptar musicais teatrais para o cinema.
O boxe de teatro no Brasil – Teatro do ator,
teatro de revista e teatro modernista trata do
teatro de revista que intercalava números musicais
a pequenos esquetes cômicos. O boxe de Temas
interdisciplinares Arte e História – A cultura e o bom vizinho aborda a trajetória da cantora
Carmem Miranda, que começou sua carreira no rádio, no Brasil, e a partir do sucesso de um musical
apresentado em Nova York foi convidada a realizar
diversos filmes musicais nos Estados Unidos. Mais
adiante o boxe de música – A era do rádio e
duas lendas do Nordeste trata especificamente
da era do rádio, de dois artistas do Nordeste (Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga) e de como o rádio divulgou a cultura musical regional do Nordeste. E no
boxe de cinema brasileiro – Alô, alô, chanchadas! vamos entender como as comédias musicais,
estreladas por artistas do rádio, fizeram sucesso de
bilheteria nessa época no Brasil. O tema aparece
ainda na seção Pesquisa, que sugere links para audição de efeitos sonoros e trechos de novelas, e na
seção Ação, na qual o aluno vai ser convidado a
fazer uma radionovela.

Diego Rivera. O homem, controlador do universo, 1934. Afresco.

Afresco
Tema: Visão de mundo dualista
As conquistas tecnológicas do homem e os povos
apresentados de forma didática
Muralismo mexicano
Narrativa histórica
Figuras realistas
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Luciana Whitaker/Pulsar Imagens

Brasil

Cândido Portinari, Painéis, 1938. Pintura mural a fresco, 280 cm x 248 cm.

Pintura mural, afresco
Tema: O heroísmo do trabalhador
História do Brasil contada a partir do papel do trabalhador
na economia
Modernismo brasileiro
Planos de cores, espaço cubista, figuras realistas

texto complementar..
soBre porTinari
Figuras do moderno (possível)
Se a princípio fora necessário definir uma identidade artística nacional, nos anos trinta o eixo do debate se desloca para o campo da identidade social,
levando o modernismo plástico a defrontar-se com
a problemática de uma linguagem mais acessível ao
público. A preocupação com o tema torna-se mais
central do que no decênio anterior: sob o impacto da
revolução de 1930, e do acirramento da oposição
entre direita e esquerda, os modernistas conferem
um novo significado à poética do Expressionismo,
[agora] concebida sobretudo em termos realistas.
Acaba por realizar-se de vez aquela transformação
de significado que Mário de Andrade havia iniciado
com sua análise particular da obra de Segall. Da
poética do eu individual o Expressionismo converte-se em poética do ser social. O recurso à deformação assume outro significado; torna-se uma maneira de criticar o mundo em seus aspectos mais
flagrantemente injustos, conferindo quase e sempre um ar digno e heroico àqueles atores sociais esquecidos ou negligenciados pela história oficial. Tal
interpretação do Expressionismo, que conflui com
um renovado interesse pelo Realismo, não deve ser
vista como uma tendência particular do Brasil daquele momento. Ela integra um debate mais amplo,
que toma conta de países como França, Inglaterra e
Estados Unidos, em cujo epicentro se situa a busca
de uma relação efetiva da arte com a realidade contemporânea, capaz de superar o formalismo das
vanguardas, reinstaurar o tema e configurar uma
visão utópica não apenas da sociedade, mas da
própria concisão existencial da humanidade.

Nesse outro contexto insere-se outra figura paradigmática da modernidade brasileira, Portinari,
que se tornará o grande expoente desse segundo
momento, marcado pela institucionalização do
Modernismo e por sua cooptação pela esfera oficial com a transferência de seu eixo de irradiação
de São Paulo para o Rio de Janeiro. Na temporada
parisiense (1929-1931), Portinari depara-se com o
Picasso pós-cubista, que chama sua atenção não
apenas por assumir francamente o próprio virtuosismo, mas, sobretudo por evidenciar uma atitude
livre perante a pintura. [...]
Ao longo dos anos trinta, Portinari elabora os aspectos fundamentais de sua visão realista, através da
qual forja uma iconografia nacional alicerçada em
três temas fundamentais: figuras populares, trabalhadores e evocações da infância em Brodoski.
faBrIs, annateresa. figuras do moderno (possível). In: sCHWarTZ,
Jorge (org.) Da Antropofagia a Brasília: Brasil 1920-1950. Valência
(espanha)/IVam. são paulo: faap, 2002. p. 47-48.

Temas inTerdisciplinares
Arte e História – A cultura e o bom vizinho – O boxe aborda a política da boa vizinhança,
estratégia diplomática para manter o Brasil sob
a influência estadunidense. O texto mostra que,
entre outras ações, a cultura brasileira foi levada
para os Estados Unidos para estreitar os laços entre as duas nações. O tema será abordado na aula
de História, quando os alunos estudarem o Estado
Novo no Brasil.

pesquisa – o rádio no coTidiano Brasileiro
Teoria – radionovelas
Professor, dê preferência por promover a escuta
de um episódio da radionovela Escravo, nem pensar! Isso vai ajudar os alunos na Ação que será desenvolvida na sequência.
Conduza a conversa no sentido de extrair as
características únicas da radionovela. Evite comparações com a novela televisiva. Levante com o
grupo aspectos concretos da linguagem radiofônica: como os atores fazem para caracterizar suas
personagens somente com a voz? Qual a utilização
dada ao som para criar os ambientes que articulam
a narrativa da história que está sendo contada? Incentive a turma a criar situações e personagens que
recortem temas do dia a dia deles, sempre enfocando a produção puramente sonora.
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práTica – paisagens e siTuações a parTir de sons
Professor, incentive a turma a explorar diversas
e inusitadas possibilidades sonoras. Fuja dos lugares-comuns, explore modulações da voz, estalos de
língua, ruídos, batidas. Não tenha medo de momentos de muito barulho; alterne-os com momentos de
quase silêncio.
Paisagem sonora
Objetivo – Criar um ambiente a partir de uma
composição sonora coletiva.
Descrição – Roda. O professor sugere um ambiente qualquer: “uma feira!”, “um estádio de futebol!”, “canteiro de obras!”, “fundo do mar!”, “um dia
em Marte!”. Sugerido o ambiente, o professor combina um gesto para que o jogo comece e outro para
que seja encerrado, como se fosse um maestro. Assim, ao gesto do professor, todos os participantes
devem compor o ambiente proposto, utilizando
apenas suas vozes e o som de seus corpos – valem
ruídos, barulhos, assovios, gritos, sussurros, silêncio. Feito o gesto de encerramento, o coordenador
propõe uma segunda paisagem e gesticula para que
todos iniciem a nova proposta, e assim por diante.
Esteja atento – Esse jogo é feito de forma coletiva, não na brincadeira entre dois participantes.
Não deve haver contato físico ou combinação. É
preciso haver escuta; barulho demais não permite
que fique claro o ambiente, não comunica.
Situação a partir da voz
Objetivo – Criar uma situação pela voz dos personagens.
Descrição – Grupos de três ou mais. Peça a
cada grupo que crie uma situação a partir de um
diálogo que envolva todos do grupo. Na hora de
apresentar, a plateia estará de costas para a apresentação, de modo que a cena deve se desenvolver somente pela voz dos personagens. A situação
deve ficar clara com o diálogo: eles estão vendo
um filme no cinema? Numa ceia de Natal? Esperando a chuva passar para poder ir para casa? A
relação dos personagens também deve ser expressa de forma clara: são mãe e filhas ou são todas
irmãs? É um patrão falando com os empregados
ou são companheiros de trabalho? Depois da apresentação de todos os grupos, converse sobre as dificuldades de compor uma cena dispondo só da
voz. O que foi imaginado pelo grupo que apresentou foi compreendido pela plateia? Que leituras
diferentes surgiram?

Esteja atento – A imitação de pessoas famosas não é a única possibilidade do teatro. Peça aos
participantes que lembrem de vozes características
que cercam sua vida: como fala determinado professor, o jeito de falar da mãe, algum amigo que fala
de um jeito engraçado. Lembre os participantes
que a função de uma pessoa também interfere em
sua voz: um policial costuma falar de maneira mais
austera; um atendente de telemarketing em serviço
fala de um jeito e, depois do expediente, de outro.
Conduza uma conversa sobre as dificuldades de
criar ambientes, situações e personagens somente
com sons. Pergunte quais os momentos mais interessantes, quais paisagens sonoras que geravam
mais interesse, quais recursos foram utilizados para
caracterizar os personagens que apareceram. Explique que na Ação uma radionovela será realizada
pela turma com o intuito de debater nossa sociedade. Peça a todos que pensem em situações que respondam a essa tarefa, trazendo materiais sonoros de
casa – bugigangas para fazer efeitos sonoros, CDs
que sirvam de trilha sonora, instrumentos. Reitere a
importância desses objetos; eles ajudarão, e muito, a
realização da radionovela na Ação.

para encerrar
Qual a dificuldade de expressar algo apenas
com o som?
A pergunta é especulativa. Não tem uma resposta certa. Ampliar a escuta amplia também a percepção. O som tem um poder emocional, por meio do
som é possível criar suspense, tristeza e outros estados de espírito.

ação – criação de uma radionovela
Professor, debata com a turma as ideias que
todos trouxeram para a radionovela que será realizada. É comum que as situações pensadas sejam
bastante visuais. Fuja disso. Enquadre-as sempre
enfocando suas características sonoras, pensando
em como a cena acontecerá somente com sons,
realizados ali, naquele momento. Estimule a pesquisa sonora, peça a todos que explorem os muitos sons possíveis de maneira inusitada. O assunto
não pode ser negligenciado; as radionovelas apresentadas pela turma têm como função questionar
a nossa sociedade. Peça que criem cenas com um
olhar crítico do entorno vivido pela turma. Lembre-se: as cenas devem ser prazerosas de serem
realizadas, sempre.
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Improviso: radionovela
Objetivo – Criar uma radionovela.
Descrição – Grupos de cinco. Dê um bom tempo, uns 15 minutos, para que cada grupo planeje uma
situação com começo, meio e fim e personagens
definidos. Esta situação tem de acontecer em, pelo
menos, dois lugares diferentes, ou mais, se o grupo assim desejar. A plateia aqui também estará de
costas para a apresentação, tudo deve ser realizado
através dos sons. Peça a cada grupo que desenvolva, por escrito, um breve roteiro para a radionovela,
com a descrição dos lugares e das situações de cada
cena. Para realizar este exercício, os grupos devem
lançar mão do que experimentaram durante a pesquisa deste capítulo: os personagens só podem ser
identificados pela voz, logo, precisam ter vozes bem
características; as ações dependem dos sons para
ficarem claras – se alguém está varrendo a sala, o
som da vassoura no chão deve ser produzido. É importante recorrer às paisagens sonoras para criar os
diversos cenários da radionovela.
Esteja atento – Durante a apresentação, todos
os participantes devem estar engajados. Não são só
os personagens que produzem som, é preciso que
se componha a paisagem, os passantes, o som das
ações, etc. Tudo isso deve ser planejado durante o
tempo de combinação. Estimule os participantes a
produzir sons usando os objetos que trouxeram de
casa e também outros objetos, tudo que tiverem em
mãos vale: cadernos, canetas, celulares, batidas de
porta, zíperes, etc.

atividade complementar..
Assista: Tempos modernos. Direção: Charles Chaplin.
EUA, 1936.
Sinopse do filme:
Carlitos é proletário de uma siderúrgica e sua única
função é apertar parafusos repetidamente na linha
de produção. Depois de sofrer um colapso nervoso,
é internado num hospital. Depois de ter alta e sair
do hospital se envolve acidentalmente numa passeata e acaba preso como líder comunista. Adapta-se à vida tranquila da prisão. Bandidos invadem a
cadeia e conseguem prender os guardas na cela.
Carlitos detém os bandidos e liberta os policiais.
Por seu ato de bravura acaba sendo solto contra a
sua vontade. Na rua, uma moça órfã rouba um pão
e acaba capturada. Carlitos assume a culpa e vai
preso no lugar dela. Na confusão acabam juntos
numa viatura e escapam graças a um acidente.

Consegue uma vaga para trabalhar de vigia numa
grande loja. Durante a noite ele coloca a amiga para
dentro e juntos comem, patinam, e ela dorme na
loja de móveis. Ladrões invadem o local e Carlitos
dorme em meio a um bolo de tecidos. Preso e solto
novamente, vai com sua amiga para um casebre
abandonado. As fábricas reabrem e ele recupera o
emprego. Uma greve se inicia e mais uma vez ele
acaba detido. Ao sair, sua amiga está trabalhando
em um café e consegue uma oportunidade para
que Carlitos se apresente. Ele canta, dança e encanta o público, mas a polícia encontra a moça, e
ambos fogem juntos novamente.
Curiosidades:
Ao abordar uma América em crise e fazer críticas ao
trabalho industrial, o filme foi tachado de comunista
e proibido na Alemanha e na Itália já dominadas pelo
fascismo. Chaplin também chegou a ser perseguido
durante o macartismo.
Charles Chaplin havia viajado um ano em turnê pela
Europa divulgando o filme Luzes da cidade. Quando
voltou, ficou surpreso com a miséria em que os EUA
haviam mergulhado após a crise de 1929 e resolveu fazer um filme com temática social. Além disso,
Chaplin também tomou conhecimento da situação
de trabalhadores de uma fábrica de automóveis em
Detroit, que apresentavam crises nervosas após
quatro anos de trabalho. Tempos modernos foi o último filme que Chaplin realizou com o personagem
Carlitos.
O filme marca a transição do cinema mudo para o
sonoro. Apesar de o filme ser predominantemente
silencioso, se utilizando de cartelas e da música
para pontuar momentos dramáticos, a voz de Carlitos é incorporada numa das últimas sequências do
filme, quando ele apresenta um número musical,
cantando e dançando em um café.
O desenvolvimento da tecnologia sonora não era
visto com bons olhos por Chaplin, uma vez que segundo ele o uso de diálogos poderia tirar a magia
do cinema. Isso fica claro ao analisar o personagem
Carlitos, cuja força estava na potência dos gestos e
expressões corporais.
O filme e o livro:
O filme aborda as dificuldades enfrentadas por
Carlitos, que vive um proletário: o controle e a exploração do indivíduo pela indústria, a desumanização do trabalho nas fábricas de modelo fordista,
o aumento da criminalidade, o desemprego, a fome
e a onda de protestos que tomaram a América da
década de 1930, com a Depressão. Os problemas
sociais e políticos da recessão americana são o
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pano de fundo dessa obra-prima do cinema mundial que apresenta Chaplin em uma atuação magistral e inesquecível.
Sugestões para aprofundar o filme em sala de
aula:
1) No contexto da Depressão que afetou o mundo
nos anos 1930, o filme faz duras críticas ao modelo
econômico vigente baseado no sistema de linhas
de montagem, o fordismo. Escolha uma cena do filme que o exemplifique.
2) Carlitos, o “vagabundo” criado e interpretado por
Charles Chaplin em vários de seus filmes, se tornou
um dos personagens mais famosos do cinema.
Descreva-o levando em conta tanto seus atributos
físicos quanto os traços da sua personalidade.
3) Pode-se dizer que o filme gira em torno da questão do trabalho, pois o personagem principal vive em
busca de um emprego ao qual ele nunca se adapta,
instaurando sempre o descontrole nos espaços que
ele percorre. Compare os tipos de trabalho nas cenas em que Carlitos fica louco e comete atrocidades
na fábrica na qual ele trabalha (Timecode: 13’50’’)
com a cena em que ele apresenta um número musical no restaurante (Timecode: 1’48’’28).
4) Grande parte dos filmes americanos acaba com
um final feliz. Analisando a última cena do filme,
pode-se dizer que Tempos modernos tem um final
feliz? Por quê? Qual o efeito que ele provoca no espectador?
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Unidade 3 – Arte contemporânea
21. Depois da guerra
Este capítulo aborda a arte na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Mostra as imagens da guerra,
apresenta o cinema neorrealista italiano, aponta
para a mudança do centro cultural da Europa para
os Estados Unidos e mostra a dominância da arte
abstrata. Abarca ainda a fundação de museus de
arte no Brasil, as invenções da arquitetura moderna
brasileira e a tentativa de implantar um cinema industrial no Brasil com a Vera Cruz.
O capítulo destaca o trauma da sociedade ao
perceber a capacidade de destruição massiva da
guerra atômica. Mostra também uma Europa que
precisa ser reconstruída. A guerra causou uma dispersão dos artistas europeus pelo mundo e fortaleceu o ambiente artístico e cultural na América
do Norte e no Brasil. Nessa época há o estabelecimento de instituições para apoiar arte; MoMA em
Nova York, Masp e MAM em São Paulo e MAM no
Rio de Janeiro. Surge também uma crítica de arte
que defende e dá poder à arte abstrata e a arquitetura moderna.
Na abertura vemos quatro imagens: uma pintura, uma escultura e duas fotografias. O professor
pode interrogar a turma: O que essas imagens podem nos dizer sobre a arte no pós-guerra? Quem as
teria executado e com que finalidade? O que elas
representam? O que elas exprimem?
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As frases nos ajudam a responder algumas
dessas perguntas, elas falam de guerra, de belo e
terrível, da mudança do centro do mundo, da curva e da arquitetura. A fotografia O dia D foi captada pelo fotógrafo húngaro Robert Capa (1913-1954), que trabalhava para a revista estadunidense Life e acompanhou os 156 mil soldados das
tropas aliadas que desembarcaram na Normandia
(norte da França) em 6 de junho de 1944: o “Dia
D”. Robert Capa alcançou a terra com as primeiras
tropas antes do amanhecer. Apesar da pouca luz,
registrou em imagens emocionantes os soldados
que se esquivavam da defesa alemã. O escultor estadunidense Alexander Calder, que concebeu este
tipo de escultura chamada móbile, esteve no Brasil em 1948, quando foram organizadas aqui duas
exposições de seus trabalhos. O artista permaneceu quase dois meses no país e encantou-se com o
jeito descontraído dos brasileiros. No Rio, chegou
a improvisar um ateliê em que produziu algumas
peças inspiradas em nossa cultura.
O Cenário histórico aborda os acontecimentos que se sucederam durante os cinco anos da Segunda Guerra Mundial, e como se deu o desfecho
do conflito.
O tema subjacente deste capítulo é Para além
do belo e do terrível. A guerra instaura um estado de questionamento profundo. O tema sugere o sentimento que tomou o mundo a partir da
destruição física e moral causada pela Segunda
Guerra Mundial. Ele é tratado na apresentação
das imagens da guerra, nas fotografias, nos desenhos e nos filmes que tratam do nazismo e da
bomba atômica. Está presente também no boxe
de cinema – O Neorrealismo no cinema italiano, que aborda a linguagem adotada pelos cineastas italianos em busca de desvelar com crueza a crise social em que seu país estava imerso.
O tema está também no boxe Lendo um texto
sobre Francis Bacon – Bacon (1954), um
trecho de texto do crítico de arte inglês David
Sylvester, que entrevistou Francis Bacon várias
vezes durante sua vida. No texto, o crítico chama
a atenção para o fato de o horror persistir na pintura de Bacon, mesmo quando nenhuma situação
extrema é representada.
O tema também está na obra dos artistas europeus que buscam o “sublime”, no que restara da

destruição, e no prazer da liberdade reconquistada.
O grupo CoBrA, formado por artistas de diferentes
nações, representa esse estado de espírito.

texto complementar..
o grupo coBra
O grupo CoBrA, fundado em 1948 por jovens artistas dinamarqueses, belgas e holandeses, teve
papel importante na cena artística do pós-guerra
europeu. O nome CoBrA surgiu da junção das primeiras letras de Copenhagen, Bruxelas e Amsterdã,
cidades ocupadas pelas tropas nazistas durante
a guerra, nas quais os fundadores do grupo viveram anos sob forte repressão. O nome é também
uma referência à serpente bíblica que corrompeu o
paraíso e “fundou” a humanidade.
O grupo, que se manteve coeso por três anos, visava resgatar as tradições locais da Dinamarca, da
Holanda e da Bélgica, depois de anos de imposição
da cultura nazista, e retomar contato com artistas
de outros países.
O grupo CoBrA reuniu mais de 40 artistas, entre
pintores, poetas, fotógrafos, cineastas e escultores, que desejavam relacionar o homem com o
mundo por meio de uma arte fundada na liberdade
de expressão, como a das crianças.
Influenciados pelo Expressionismo e pelo Surrealismo, os trabalhos dos artistas do grupo CoBrA
apostavam na criatividade e na espontaneidade do inconsciente. Muitas vezes eles reuniam
suas famílias e produziam trabalhos coletivos,
explorando a liberdade de expressão. Disso frequentemente resultavam imagens de bichos e
figuras que se aproximavam do desenho infantil
ou de totens e imagens devocionais de culturas
tradicionais.
Embora o grupo CoBrA alinhasse suas ideias às teorias de Karl Marx, buscava um socialismo baseado
na liberdade, distinto do soviético.

leiTura das imagens
Professor, para marcar as características da
arte mais representativa da Europa, dos Estados
Unidos e do Brasil, compare três obras reproduzidas no capítulo, nas páginas 284, 285 e 290.
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Autvis 2013/The Bridgeman Art Library/Arts Council Collection, Londres, Inglaterra.

Europa
Francis Bacon. Cabeça VI, 1949, 93 cm x 76,5 cm.

Reprodução/Harriet Griffin, Nova York, EUA.

Pintura
Figuração, deformação
Angústia, profanação de valores morais e da cultura
EUA

Marcel Gautherot/Acervo Instituto Moreira Salles

Brasil

Alexander Calder. Esponja preta, c. 1957. Chapa metálica,
haste, arame e tinta.

Escultura
Abstração, movimento, invenção
Hedonismo e liberdade no trabalho com as formas

Oscar Niemeyer. Igreja de São Francisco de Assis, Pampulha, 1945.

Arquitetura
Invenção, formas curvas
Desejo de ser moderno, desenvolvimento técnico

Temas inTerdisciplinares
Arte e Sociologia – Uma revolução na psiquiatria brasileira – O boxe aborda a ampliação
da ação da arte sobre a sociedade. No Rio de Janeiro
isso vai acontecer por iniciativas como a Escolinha
de Arte do Brasil, fundada em 1948 pelo artista e
educador Augusto Rodrigues, e o Museu do Inconsciente, criado em 1952 pela psiquiatra Nise da Silveira. Com essas iniciativas a força transformadora da
arte começou a ser aceita nos meios pedagógicos e
científicos brasileiros. Nise investiu no trabalho com
a arte, estimulada pelas ideias de Carl Jung (1875-1961), que apontavam a importância dos arquétipos
– símbolos e imagens que, por sintetizarem determinadas qualidades humanas ou universais, apelam
para os sentimentos comuns a todas as pessoas, fazendo parte, por isso, do que esse pesquisador chamou de inconsciente coletivo.

Boxe de cinema no Brasil
Uma terra encantada chamada Vera Cruz
– O texto conta a história da companhia cinematográfica Vera Cruz, uma iniciativa de empresários

paulistas de fazer um cinema no modelo industrial
americano. O texto exemplifica a Vera Cruz com
alguns filmes mais importantes. Como uma das seções Pesquisa e Ação será realizada na linguagem
do cinema, é fundamental trabalhar este boxe com
os alunos.

pesquisa – a novidade do cinema
Professor, se for possível promover um cineclube com os alunos, este é o momento. Exiba o filme
Ladrões de bicicleta, que pode ser encontrado em
locadoras de vídeo. Ou escolha trechos de alguns filmes indicados para assistir em sala com os alunos.
Filme: Ladrões de bicicleta. Direção: Vittorio
de Sica. Itália, 1948, 90 min.
Sinopse do filme:
Antonio consegue uma disputada vaga para
trabalhar colando cartazes pela cidade. Porém, só
poderia ser contratado se tivesse uma bicicleta.
Entretanto, no primeiro dia de trabalho, enquanto
cola cartazes num muro, Antonio tem sua bicicleta
roubada. Acompanhado de seu filho Bruno, ele sai
em busca da bicicleta pelas ruas de Roma.
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Curiosidades:
O movimento neorrealista propôs um cinema
diferente de tudo que era produzido até então,
com atores não profissionais, filmagens fora dos
estúdios, privilégio aos temas sociais e uma visão
crítica que apontava para a denúncia de realidade
vivida pelos italianos, num país arrasado pela guerra e pelo fracasso do ideal fascista.
O filme e o livro:
Ladrões de bicicleta se passa numa Itália atormentada pelas mazelas decorrentes da Segunda
Guerra Mundial, mostrando o desequilíbrio social
provocado por uma economia retraída, incapaz de
absorver a enorme massa de desempregados. É um
filme clássico do movimento neorrealista, engajado
com as causas humanitárias e as injustiças sociais,
e que respondeu de forma inovadora à questão de
como as pessoas comuns conseguiriam existir e resistir em um contexto de crise moral, econômica,
social.
Sugestões para aprofundar o filme em sala
de aula:
1) Proponha uma reflexão sobre a Segunda
Guerra Mundial, escolhendo exemplos do filme que
possam ilustrar esse momento histórico.
2) Com a intensa imigração de italianos para o
Brasil no início do século XX, a cultura italiana se
espalhou e se misturou à nossa de maneira singular,
fato que se reflete nitidamente nas inúmeras novelas que abordam esse tema, na herança da maneira
de falar e na nossa culinária. Peça aos alunos que
enumerem ao menos três traços típicos da cultura
italiana que ficam evidentes no filme. Em seguida,
proponha uma comparação com a nossa cultura.
3) Discuta com a turma a respeito do papel da
criança no filme, em torno das questões: que responsabilidades são atribuídas a ela e como é a relação entre pai e filho?
4) Ao longo do filme, há uma alternância constante de emoções que variam entre a crença em que
Antonio conseguirá reaver sua bicicleta e a angústia de uma busca. Peça aos alunos que descrevam
uma cena em que predomine a esperança e outra
em que predomine o pessimismo. Depois proponha
um debate acerca do significado do final do filme.
Para a proposta da subseção local, se for possível apresente algum elemento do universo cinematográfico para os alunos. É importante que os
jovens percebam que o cinema hoje é algo próximo,
que pode ser produzido por iniciativas locais.

para encerrar
O entendimento da estética e do conceito do
cinema deste período será fundamental para realização de nossa atividade prática. Depois de assistir ao filme e às cenas sugeridas, converse com os
alunos sobre como as tramas se desenvolvem no
filme, ou como as cenas se desenvolvem. Pergunte
se há um clímax, se os acontecimentos preparam o
espectador para uma situação dramática. Sobre a
interpretação dos atores, pergunte se eles parecem
naturais. Se parecem estar improvisando ou estão
com as falas decoradas.
Que elementos contribuem para a construção da realidade no cinema?
No caso dos filmes do neorrealismo italiano,
o uso de atores não profissionais contribui para a
construção da realidade. Filmar na rua em vez de estúdios ou cidades cenográficas também aumenta o
realismo da cena. Inserir cenas reais captadas na cidade e jogar um olhar documental para a cena usando uma câmera em movimento, que tenta reproduzir
o ponto de vista do observador ocasional, também
pode contribuir para a construção da realidade.

ação – uma cena de ficção
Professor, antes de formar os grupos, identifique
os alunos com mais disposição ou facilidade para
atuar. Eles são indispensáveis para a realização da
atividade e devem ser integrados em todas as equipes.
Para a filmagem os alunos podem usar uma câmera de vídeo, um celular ou mesmo um computador de mesa que tenha câmera de vídeo, desde que
a cena possa ser feita na proximidade deste.
A classe inteira deve assistir a todos os vídeos
e conversar sobre a produção. Questione os alunos sobre as adaptações: o que foi acrescentado
em cada produção? Estes acréscimos trouxeram
contribuições? Questione a atuação dos alunos:
Eles estão naturais? O que poderia ser feito para
trazer mais realismo à cena? Sobre a qualidade das
imagens: Os atores estão bem iluminados? O enquadramento contribui para a dramaticidade da cena?
A cena está bem inteligível? Uma pessoa que não
conhece a tirinha entende a cena? E finalmente, o
que pode ser melhorado?

pesquisa – pinTura aBsTraTa
Professor, dê preferência para mostrar os vídeos
feitos pelo fotógrafo Hans Namuth nos anos 1950,
que mostram Jackson Pollock em ação. Depois
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mostre o vídeo do gaúcho Iberê Camargo em processo e as pinturas do artista que estão no site da
Fundação Iberê Camargo.

para encerrar
Para você arte é prazer?
Mais importante que verificar se arte é prazer,
discuta sobre em que momento do processo artístico seus alunos sentem prazer. Na hora de conceber? Na hora de realizar? Na hora de mostrar? Pergunte também em que momento a arte é desprazer
e frustração.

ação – pinTura e prazer
Professor, o trabalho pode ser feito individualmente ou em grupo. Use uma sala que possa ficar
suja de tinta, ou faça o trabalho no pátio da escola.
A atividade resultará em muita tinta esparramada
no chão e nas roupas. Os alunos devem usar roupas velhas que possam ficar manchadas e devem
ficar descontraídos, porém compenetrados. Seria interessante haver, por exemplo, música para
instaurar um clima de felicidade. A música pode
ajudar a manter a ordem na sala e a reduzir conversas.

textos complementares..
1. soBre o design
Objetos de desejo
Na linguagem cotidiana [dos países de língua inglesa], a palavra design tem dois significados comuns
quando aplicada a artefatos. Em um sentido, refere-se à aparência das coisas: dizer “eu gosto do design”
envolve usualmente noções de beleza, e tais julgamentos são feitos, em geral, com base nisso. [...]
O segundo e mais exato uso da palavra design refere-se à preparação de instruções para a produção
de bens manufaturados, e este é o sentido utilizado
quando, por exemplo, alguém diz “estou trabalhando no design de um carro”.
Pode ser tentador separar os dois sentidos e tratá-los de maneira independente, mas isso seria um
grande equívoco, pois a qualidade especial da palavra design é que ela transmite ambos os sentidos,
e a conjunção deles em uma única palavra expressa o fato de que são inseparáveis: a aparência das
coisas é, no sentido mais amplo, uma consequência das condições de sua produção.
forTY, adrian. Objetos de desejo – design e sociedade desde 1750.
são paulo: Cosacnaify, 2007. p. 12.

2. o TeaTro do pós-guerra no Brasil
Vestido de noiva
O marco inicial do moderno teatro brasileiro é a
peça Vestido de noiva, que estreou em 1943 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Escrita por Nelson
Rodrigues (1912-1980) a obra foi ali encenada pela
companhia Os Comediantes e dirigida por Zbignew
Ziembinsky (1908-1978).
Pela primeira vez em palcos nacionais, viam-se processos do inconsciente, uma narrativa entrecortada em diferentes planos, a luz como organizadora
do discurso, o linguajar e os tipos cariocas da época, uma cenografia funcional e a ocorrência de cenas simultâneas. O espetáculo fez muito sucesso e
teve apresentações lotadas no Rio de Janeiro e em
São Paulo.
A companhia Os Comediantes, um grupo de teatro
amador, apostava na figura do diretor encenador,
convidando diretores nacionais e estrangeiros. Depois de cinco anos de trabalho, a nova temporada,
bastante alardeada, trazia a novidade de um autor
brasileiro, Nelson Rodrigues, e de um novo integrante: o polonês Ziembinski. Em fuga da guerra, o encenador chegara ao Brasil em 1941, trazendo na bagagem o conhecimento das vanguardas europeias.
A narrativa de Nelson Rodrigues constrói progressivamente para o público a personalidade de Alaíde, a
protagonista à beira da morte. A ação transcorre na
própria sociedade carioca da época e desenvolve-se
em três planos: a realidade, a memória e a alucinação.
No plano da realidade vemos Alaíde, depois de atropelada, cercada por médicos na mesa cirúrgica e
seu estado é grave. No plano da memória, vemos
sua trajetória até o momento do acidente. Alaíde
casara-se com Pedro depois de roubá-lo de Lúcia,
sua irmã, na época em que estes namoravam. Com
início já conturbado, o casamento não para de se
complicar. Depois de violento atrito com a irmã,
Alaíde vai para a rua e sofre atropelamento.
Apesar da clareza dos acontecimentos nesses dois
planos, a trama se embaralha, e esse é o aspecto
explorado mais notavelmente pela peça. Confundem-se os personagens; as cenas se sobrepõem; o
autor não se ocupa apenas em narrar um enredo,
mas principalmente em como narrá-lo. O dramaturgo busca reproduzir o esforço de uma pessoa prestes a morrer para elucidar a realidade, fragmentando e mesclando os planos narrativos.
Alaíde é mostrada observando simultaneamente
seu presente e sua memória, tentando compreender a si mesma. Tal observação é feita no plano da
alucinação, um ambiente onírico, de elementos
estranhos e diálogos desconexos. Para ajudá-la a
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Acervo Idart/Centro Cultural São Paulo, SP.

organizar suas memórias, surge a personagem
que a acompanha em toda a sua jornada: Madame Clessi, uma senhora polêmica que, em 1905,
fora assassinada por seu amante, um menino de
17 anos, com uma navalhada no rosto. Alaíde, já
casada, se mudara para a casa de Madame Clessi,
onde encontrara um diário contando a vida e as
aventuras amorosas da antiga moradora. Na leitura desse relato, a protagonista projeta seus desejos reprimidos, outro tema constante na obra de
Nelson Rodrigues.
O teatro de Nelson Rodrigues, constituído de personagens obsessivos, temas mórbidos, ironia feroz,
diálogos diretos e secos, deu à dramaturgia nacional uma dimensão inédita. No entanto, para que
os textos do dramaturgo tivessem êxito, era necessário realizar sua criação teatral: a encenação.
Esse foi o papel de Ziembinski. Adepto da estética
expressionista, Ziembinski conhecia a função do
diretor: alguém que compõe os elementos da cena
– texto, atores, cenários, figurinos, iluminação, sonoplastia – como um todo orgânico.
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CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
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partir de 1945. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
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de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981.
SARAIVA, Roberta (Org.). Calder no Brasil. São Paulo:
CosacNaify, 2006.
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22. Os anos cinquenta

Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues, sob
direção de Zbignew Ziembinski, em foto de 1943.

Nenhuma renovação, no entanto, se limita a uma
única origem. Outras iniciativas pioneiras despontaram na mesma época, como o Teatro de Amadores de Pernambuco, criado em 1941 no Recife, e
o Grupo de Teatro Experimental, de 1942, do qual
surgiria a Escola de Arte Dramática, em São Paulo. A
montagem de Vestido de noiva, porém, é um divisor
de águas que marca a evolução do pensamento teatral e da prática cênica no Brasil.

Este capítulo aborda a década de 1950, a produção industrial e o estímulo ao consumo, os musicais
hollywoodianos, o jazz, o design e a arquitetura estadunidense, a arte abstrata e a geométrica, o rigor
do design europeu. Abarca também o Brasil moderno; a arte e a poesia concreta, o nascimento do
design brasileiro, a construção de Brasília, a bossa
nova e o Teatro Brasileiro de Comédia.
O capítulo focaliza a questão do consumismo,
da obsolescência programada e o desenvolvimento
do design industrial. Mostra a arte geométrica e racional dos artistas concretos. E afirma que o Brasil
nesta época almeja ser moderno.
Nas quatro imagens da abertura vemos: uma
pintura, uma cadeira, uma ilustração de um livro,
uma capa de disco. O professor pode interrogar a
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leiTura das imagens
Professor, compare três objetos revolucionários
no campo do design do objeto que foram concebidos na década de 1950: a cadeira de plástico do
designer finlandês Eero Saarinen (página 296), a
caneta do fabricante francês Marcel Bich (página
303) e a cadeira mole do brasileiro Sergio Rodrigues (página 307).

USA
Fibra de vidro
Reprodução seriada
Organicidade, elegância
Kev Llewellyn/Shutterstock/
Glow Images

The Bridgeman Art Library/Museu de
Arte Saint Louis, Missouri, EUA.

Eero Saarinen, Cadeira Tulipa, 1955.

Caneta esferográfica (1950).

Reprodução/Acervo do artista

turma: O que estas imagens nos dizem sobre a década de 1950? Vocês reconhecem algum destes elementos? Estes objetos são obras de arte?
As frases nos ajudam a responder algumas
destas perguntas, elas falam de arte abstrata, de
plástico, produção em massa, cidade do futuro,
bossa nova, poesia. O trabalho do artista venezuelano Cruz Diez (1923-) é uma obra de arte, uma
pintura abstrata que tem um efeito óptico. A cadeira projetada por um designer finlandês é um objeto de consumo, a ilustração é do livro Doorway
to Brasília, criado pelo artista gráfico brasileiro
Aloísio Magalhães e com colaboração do norte-americano Eugene Feldman. Eles usaram uma
série de gravuras realizadas a partir de fotografias da construção de Brasília com reprodução em
offset, com recurso experimental, deixando margem ampla para o acaso. O pernambucano Aloísio
Magalhães (1927-1982) foi pioneiro do design gráfico brasileiro. As capas de disco de César Villela
marcaram o design gráfico brasileiro da década e
se tornaram sinônimo da bossa nova.
O Cenário histórico descreve a tensão entre
as duas maiores potências do mundo na época, que
ficou conhecida como Guerra Fria.
O tema subjacente deste capítulo é Design e
consumo. O tema aparece em todo o capítulo, que
mostra o design de objeto e o design gráfico nos
Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Mas é especialmente comentado no boxe Lendo um texto sobre
a história do design – Indústria e sociedade no
pós-guerra, no qual apresenta-se um trecho de um
texto do professor Rafael Cardoso que versa sobre a
relação entre a indústria e a sociedade no pós-guerra.
O autor aborda a obsolescência e o desperdício de
recursos naturais pela indústria armamentista. O
tema é tratado também na seção Pesquisa, em que
há uma série de sites de museus e exposições, com
enfoque histórico e contemporâneo do design de objetos. Há indicações de design alternativo e designers
que se especializaram em reciclagem.

FRANÇA
Plástico cristal
Utilidade, Durabilidade,
Design democrático
Sergio Rodrigues, Poltrona Mole, madeira de lei maciça e couro,
75 cm x 110 cm x 100 cm, 1957.

BRASIL
Madeira e couro
Conforto, aconchego e informalidade

Temas inTerdisciplinares
Arte e Literatura – Poesia concreta: este
boxe aborda a poesia visual dos artistas concretos.
O movimento literário que propôs formas sintéticas
e visuais para a poesia teve desdobramentos internacionais e marcou a literatura brasileira na década
de 1950. A obra de Augusto de Campos, Haroldo de
Campos e Décio Pignatari provavelmente será estudada na aula de Literatura.

Boxe soBre cinema
Hollywood, os musicais e a juventude: o
boxe fala da importância que os musicais tiveram
na década de 1950, protagonizados por uma geração de músicos e dançarinos de grande talento.
Apresenta o cinema de Alfred Hitchcock e demonstra que na década de 1950 ainda era o cinema que
ditava o comportamento dos jovens.

Boxe soBre música
Bebop – o jazz depois da guerra: apresenta
brevemente a história do jazz, sua origem no sul
dos Estados Unidos, a partir do encontro da música
afro e europeia. Conta sobre a expansão do jazz
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nas primeiras décadas do século XX com a tecnologia de gravação e apresenta alguns dos mais destacados músicos do estilo. O texto expõe também as
características do bebop e seus expoentes.

Boxe soBre música no Brasil

Reprodução/Acervo Tom Jobim

Bossa nova: música para renovar: aborda o
surgimento da bossa nova, suas características musicais e poéticas. Apresenta João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes e descreve brevemente o
cenário em que o ritmo floresceu.
Professor, peça aos alunos que pesquisem as letras
das músicas mais emblemáticas da bossa nova, de
modo que possam perceber o lirismo de suas letras:
Chega de saudade – Tom Jobim e Vinicius de
Moraes.
A felicidade – Tom Jobim e Vinicius de Moraes.
Garota de Ipanema – música de Tom Jobim; letra de Vinicius de Moraes.
Promova a audição de Samba de uma nota só,
acompanhando a partitura com os alunos. O objetivo é que eles relacionem a melodia à representação
visual dos sons, à escrita musical.

responsável pelo empreendimento da empresa cinematográfica Vera Cruz. O projeto profissionalizou o
teatro, criando um modelo industrial de produção na
cidade de São Paulo. No TBC despontaram artistas
que marcaram seu tempo como Cacilda Becker, Maria Della Costa, Sérgio Cardoso e Paulo Autran.

pesquisa – design no mundo
Professor, apresente as soluções contemporâneas que levam em conta a reciclagem, como o trabalho do designer inglês Stuart Haygarth. Mostre
também exemplos de soluções criativas de design
da periferia. É importante deixar claro que no século XXI as soluções populares são vistas como alternativas criativas, capazes de resolver problemas que
assombram a sociedade como a estocagem de lixo.

para encerrar
Design é cultura ou apenas mais uma forma
de estimular o consumo?
A pergunta tem caráter especulativo. É tema de
debate. Mas parece claro que o design inteligente,
que não promove o esgotamento de recursos naturais e que prevê formas de descarte ou de reutilização dos objetos é mais condizente com os desafios
da nossa sociedade.

ação – design e descarTe
Professor, peça aos alunos que façam um inventário de objetos interessantes. É preciso colecionar
e selecionar ao mesmo tempo. Quanto mais objetos
bem selecionados estiverem à disposição, mais interessante pode ser o trabalho. O ideal é que o aluno
traga neste dia os objetos limpos e preparados para
o trabalho, isto é, furados ou com um tipo de conexão previsto. Para furar plástico e PET, o aluno pode
usar um prego fino e um martelo sobre uma superfície
bem firme ou sobre o chão.
Discuta as propostas e organize a produção.
Você pode eleger os melhores projetos, os mais
viáveis, para serem realizados em grupos. Faça uma
exposição dos objetos realizados.
Disponível em: <www.jobim.org/jobim/handle/2010/10403>.
Acesso em: jun. 2013.

Boxe soBre TeaTro
O Teatro Brasileiro de Comédia: o texto conta brevemente a história do TBC, fundado pelo industrial paulista Franco Zampari, que também foi

pesquisa – Jazz e Bossa nova
Professor, dê prioridade para a audição de
pelo menos uma música de jazz e uma de bossa
nova. Peça que os alunos se concentrem, que fiquem de olhos fechados, que se deixem levar pela
música.
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para encerrar

23. Arte Pop

Que imagens ocorrem a você ao ouvir a música da década de 1950?
A pergunta tem carácter especulativo. Deixe os
alunos à vontade para descrever seu mundo interior. Você pode também pedir que eles escrevam
sobre esses devaneios.

Este capítulo aborda a revolução estética causada pelo rock, a luta pelos direitos civis dos negros
nos Estados Unidos, a contracultura, a arte pop, os
primeiros happenings, o novo cinema europeu na
França e na Itália. Abarca ainda a força da cultura
baiana, o teatro de Arena, o Oficina e os CPCs, a
arte pop no Brasil, a exposição Nova Objetividade,
a jovem guarda, os festivais de MPB, o tropicalismo
e o cinema novo.
Na década de 1960 a arte se aproxima da cultura de massa. Os artistas visuais formulam uma
crítica ao consumo. Os jovens estão na rua, ideias
como ativismo e a contracultura são disseminadas
e surgem os happenings para desautomatizar os
hábitos comportamentais. A arte brasileira propõe
experimentação, crítica social e resistência política. Os artistas neoconcretos inovam no cenário
mundial com trabalhos ambientais e interativos. O
Tropicalismo faz uma síntese entre o nacional e o
internacional.
Na abertura vemos seis imagens bem distintas:
uma escultura, três retratos de artistas plásticos
brasileiros, a foto de um programa de televisão e
uma foto de um guitarrista. O professor pode interrogar a turma: O que estas imagens podem nos
dizer sobre a década de 1960? E o que dizem especificamente sobre o Brasil? Quem são estas personagens? O que elas representam?.
As frases nos ajudam a responder algumas destas perguntas; elas falam sobre paz e amor, jovens,
psicodélico, cotidiano é arte, arte sensorial.
O Cenário histórico trata da Guerra Fria, sobre a luta dos estadunidenses pelos direitos civis
dos negros e o descontentamento com a guerra do
Vietnã, aborda brevemente a revolução cultural chinesa e os protestos de maio de 1968, na França.
O tema subjacente deste capítulo é a Cultura
de massa. O tema aparece logo no começo do capítulo com o poder de difusão do rock; os Beatles
inauguram o que chamamos de cultura de massa.
O tema surge na abordagem dos artistas visuais,
e pode ser percebido em três obras que estão reproduzidas no livro. Na obra de Richard Hamilton,
O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes?, de 1956, em que parecem
aparelhos de televisão e rádio. Na obra de Andy
Warhol, Duplo Elvis, de 1963, uma referência ao
ídolo estadunidense precursor do rock e do com-

ação – composição em parceria
Esta atividade pretende estimular a criatividade
e o trabalho em grupo. Também pretende desmistificar o trabalho do compositor. Só a partir de muitas tentativas e erros uma música fica pronta.

sugesTões de leiTura
AMARAL, Aracy. Projeto construtivo brasileiro na arte
(1950-1962). Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 1977.
ARANTES, Otília Beatriz Fiori. Mario Pedrosa: itinerário
crítico. São Paulo: CosacNaify, 2004.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BANDEIRA, João (Org.). Arte concreta paulista: documentos. São Paulo: CosacNaify, 2002.
BENSE, Max. Inteligência brasileira. São Paulo: Cosac
& Naify, 2009
CARDOSO, Rafael. Uma introdução à história do design.
São Paulo: Edgar Blucher, 2008.
CAVALCANTI, Lauro. Moderno e brasileiro: a história
de uma nova linguagem na arquitetura. Rio de Janeiro:
Zahar, 2006.
LEITE, João de Souza (Org.). A herança do olhar: o design de Aloisio Magalhães. Rio de Janeiro: Artviva, 2003.
LUCIE-SMITH, Edward. Os movimentos artísticos a
partir de 1945. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
MAMMI, Lorenzo. Espaços da arte brasileira: Volpi. São
Paulo: CosacNaify, 2001.
MELO, Chico Homem de (Org.). O design gráﬁco brasileiro: anos 60. São Paulo: CosacNaify, 2008.
PEDROSA, Mario. Dos murais de Portinari aos espaços
de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981.
SCHWARTZ, Jorge (Org.). Da Antropofagia a Brasília:
Brasil 1920-1950. Valência: IVAM Institut Valencià d`art
Modern/São Paulo: FAAP e CosacNaify, 2002.
STUNGO, Naomi. Eames, Charles e Ray. São Paulo:
CosacNaify, 2000.
SYLVESTER, David. Sobre arte moderna. São Paulo:
CosacNaify, 2006.
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ESPADA, Heloisa (Org.). As construções de Brasília. Rio
de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2010.
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Peter Horree/Alamy/Other Images

Andy Warhol, Duplo Elvis, de 1963.

Gravura
EUA
Cultura popular como
produto de consumo
Reprodução seriada
Estética de publicidade

Reprodução/Museu de Arte Moderna, MoMA,
Nova York, EUA.

portamento rebelde associado ao ritmo. E na obra
de Nelson Leirner, Adoração (Altar para Roberto
Carlos) de 1966, que ironiza a atitude da massa
com seus ídolos. O tema é tratado no boxe Lendo
sobre a cultura de massa, no qual um trecho
do livro O meio são as massa-gens de Marshall
MacLuhan é reproduzido. O texto aponta para a
força da cultura de massa na formação dos jovens
e descreve a mídia como uma extensão do corpo.
A presença dos meios de comunicação na vida
cotidiana é mostrada no boxe Sobre música no
Brasil – Quando tudo mudou, em que os programas de televisão como a jovem guarda e os festivais da TV Record são abordados. Os compositores
e cantores da década de 1960 são porta-vozes das
reivindicações políticas e comportamentais dos
jovens dessa geração. A cultura de massa é tema
da música Tropicália.

texto complementar..
o design e a culTura de massa
Designers gráficos e diretores de arte estavam
cansados do formalismo distante e frio do design
suíço. Acreditavam que para conquistar eficiência
na comunicação de massa era preciso aproximar-se do gosto popular. O americano Milton Glaser
(1929-) é um dos inventores da estética colorida
e pulsante dos anos 1960. Glaser foi cofundador
do escritório de comunicação Push Pin Studios.
A partir de 1966, Glaser concebeu inúmeras capas
de discos para a Poppy, gravadora que mais tarde se
transformou na Tomato Records. Especialmente articulado, Glaser foi professor e escreveu uma série de
ensaios e livros em que defende com muita clareza a
importância de colocar a arte a serviço da sociedade.
O Japão também despontou nos anos 1960 com
uma poderosa linguagem gráfica, de forte apelo
popular. Nos cartazes do diretor de arte e designer
Tadanori Yokoo (1936-), está a origem de toda uma
estética que marcou o crescimento econômico do
Japão e seu êxito industrial nas décadas seguintes. Tadanori resgatou a tradição da arte da gravura
para produzir cartazes comerciais.

leiTura das imagens
Professor, compare três obras apresentadas no
capítulo e veja as características comuns e as diferenças entre elas:

Claes Oldenburg, Bolo de chão, 1962, Polímero sintético e tinta
latex sobre tela preenchida com espuma de borracha e caixas
de papelão, 148,2 cm x 290,2 cm x 148,2 cm

Escultura
EUA
Objeto cotidiano
O tema é o consumo. Tornar o banal em algo heroico
Interação sensorial
Projeto Hélio Oiticica/César Oiticica Filho

A estética pulsante do design

Helio Oiticica, Tropicália, 1967.

Arte ambiental
Brasil
Obra de arte penetrável
Tornar o banal em algo heroico
Interação sensorial
Estética popular brasileira
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Boxe de cinema na europa
O boxe aborda o Nouvelle Vague, o cinema
francês produzido por cineastas da geração de
1960, como os jovens Jean-Luc Godard e François
Truffaut, que começaram escrevendo sobre cinema na revista Cahiers du cinema (Cadernos de
cinema). Entre outras novas formas de ver o cinema, os críticos franceses discutiam as qualidades dos filmes de Hitchcock, visto até então como
cineasta pouco importante. Eles acreditavam que
o cinema aproximava a vida e a arte e que essa linguagem permitia ensinar uma nova forma de ver
e sentir a vida.
Em 1983, Godard relatou:

Todas as histórias contadas no cinema são histórias
de amor. Nos filmes de guerra, trata-se do amor pelas
armas. Nos filmes de gângster, trata-se do amor pelo
roubo. Cinema é isso. Na Nouvelle Vague: [...] nós vivemos uma história de amor com o cinema antes de amar
as mulheres, antes de amar o dinheiro, antes de amar a
guerra. Sem amor, não existe cinema.
No boxe há também referência ao cineasta italiano Federico Fellini, que fez um cinema autoral
inovando também na linguagem.

Boxe de TeaTro no Brasil
Arena, Oficina e CPCs – O boxe aborda o
importante papel do teatro nos anos turbulentos
da década de 1960, tomados pelo debate político.
Três iniciativas teatrais traduzem bem o estado de
coisas; o teatro de Arena, organizado por Augusto
Boal, o teatro Oficina, liderado por Zé Celso Martinez e o CPCs, Centros de Cultura Popular organizados por Oduvaldo Vianna Filho e pela UNE.

Boxe de música no Brasil
Quando tudo mudou – O boxe conta de forma
breve o cenário musical da década de 1960. Inicia
comentando a importância dos programas de televisão que promoveram os artistas e músicos da
época. Aborda a jovem guarda e seu rock despretensioso. Peça aos alunos que pesquisem as letras
das músicas mais conhecidas da jovem guarda, tais
como: Quero que vá tudo pro inferno (Roberto
Carlos e Erasmo Carlos).
Em seguida, apresente o clima de protesto dos
festivais e da participação de artistas como Chico
Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Peça aos
alunos que pesquisem as letras das chamadas can-

ções de protesto, tais como: Cálice (Gilberto Gil e
Chico Buarque).
Na canção Cálice, de Chico Buarque, o duplo
sentido da palavra “cálice”, que podia ser interpretado como “cale-se”, não conseguiu superar a censura. Em um show em 1973, o som do microfone de
Chico Buarque foi desligado no início da canção. O
compositor continuou cantando e a plateia manifestou apoio com gritos e palmas.
Para finalizar, o boxe apresenta o Tropicalismo, que retomou a antropofagia oswaldiana para
mesclar influências regionais e internacionais na
MPB. Peça aos alunos que pesquisem as letras de
Tropicália e Geleia Geral (Gilberto Gil e Torquato Neto). A canção Tropicália, composta por Caetano Veloso, é pura Antropofagia – um banquete
das conquistas culturais brasileiras: Brasília, bossa
nova, jovem guarda, miscigenação, a mulata, Iracema, Carmen Miranda, influências estrangeiras, o
interior e o litoral.

Boxe de cinema no Brasil
Cinema novo: revolução no cinema – neste boxe há uma breve abordagem sobre o cinema
novo e suas inovações na linguagem cinematográfica. Apresenta Rio 40 graus e Terra em transe,
entre muitos outros filmes que foram realizados na
época por esses e outros realizadores.

texto complementar..
1. soBre Hélio oiTicica
Na exposição Opinião 65, Hélio Oiticica
mostrou pela primeira vez a potência de suas
ideias ao apresentar os Parangolés, espécies de
capas que foram realizadas e vestidas por um
grupo de sambistas do morro carioca da Mangueira. O Parangolé era uma forma de englobar
o corpo à obra de arte.
Hélio Oiticica deixou muitos textos sobre suas
ideias e seus trabalhos. Leia alguns trechos que
elucidam o pensamento original e ousado desse
artista.

Tentativa de diálogo, 1977
Foi assim: são três metros de panos, que você faz
uma capa no próprio corpo, ligando tudo com alfinete de fralda e depois você tira, porque o alfinete de
fralda era para prender naquele lugar e depois você
cose, entende? Ou deixa o alfinete, se quiser. Mas
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depois tira e depois passa para outra pessoa. Quando
você tira nunca mais veste da maneira que colocou,
entende? Então fica como se fosse um casulo.
Eu descobri na rua a palavra parangolé. Tinha um negócio armado que parecia muito com uma tenda que
eu estava fazendo. Sabe como? Na área, no caminho
para Mangueira, uma área da Praça da Bandeira, tinha
um terreno baldio, assim, junto da parede do trem da
Central. Tinha um negócio armado que era assim; quatro estacas de madeira fazendo a coisa, e o cara era um
mendigo, ele fez assim, fios de barbante ligando uma
estaca com a outra, inteira. Fazendo uma parede toda
de barbante... Dentro tinha uma aninhagem e estava
escrito: “Esse é o Parangolé..., não sei de quê. A única
palavra que eu entendi era parangolé; aí eu disse: “Aí, a
palavra mágica!”.
Tropicália e Parangolés, 1967
Por isso adoro as expressões coletivas como as Escolas de Samba: ninguém sabe quem inventou isso ou
aquilo (a não ser as composições musicais, é claro);
o importante é o todo onde cada um dá tudo o que
tem. Minha experiência como passista da Mangueira
é fundamental para que eu me lembre sempre disto:
cada qual cria seu samba com improviso, segundo seu
modo e não seguindo modelos; os que o fazem seguindo modelos não sabem o que seja o samba ou sambar.
A última entrevista, 1980
Eu é que inventei o nome. Depois o Caetano, que eu
nem conhecia, fez a música e o nome ficou conhecido.
De modo que eu inventei a Tropicália e eles inventaram
o tropicalismo, que é uma outra coisa. Tem um negócio

do catálogo de Londres, que o Guy Brett tirou de cartas
e que é uma definição exata: “Tropicália é uma espécie
de labirinto fechado, sem saída. Quando você entra não
tem nenhum teto e os espaços nos quais o espectador
circula estão cheios de elementos táteis. Conforme você
penetra mais além, começa a ouvir sons que vêm de
fora e de dentro também. E que mais tarde se revelam
como sendo sons de um aparelho de televisão que está
colocado no extremo fim dele.”
oITICICa fIlHo, Cesar (org.). Hélio Oiticica. rio de Janeiro:
azougue editorial, 2009. (Coleção encontros).

2. a repercussão TropicalisTa
Embora Hélio Oiticica tivesse receio da apropriação,
pela mídia, dos conceitos de sua instalação Tropicália,
por acreditar que seriam banalizados e transformados
em modismo, o movimento causou repercussões no
design, na televisão, na moda e na propaganda. A estética gráfica do Tropicalismo seguiu as proposições
pluralistas já colocadas: a síntese entre o nacional e o
internacional, a propagação da ideia de um país mestiço e as abordagens políticas e sensoriais. Todo este
ideário foi projetado nas imagens gráficas que embalaram os discos e que divulgaram os filmes, as peças e
as exposições.
O baiano Rogério Duarte (1939-) realizou várias capas
de discos e cartazes para filmes do Cinema Novo. Duarte absorveu em sua formação as ideias do design suíço,
mas integrou em seu trabalho a influência das festas e
da tipografia populares. O design, assim como a música,
era uma forma de se comunicar com as massas.

No cartaz de Deus e o diabo
na terra do sol, Duarte
criou uma imagem forte
fundindo o chapéu de couro
do personagem Corisco com
um disco solar luminoso. Na
capa do disco de Caetano
Veloso, Duarte lança mão
de grafismos psicodélicos,
cores vibrantes, desenho
de quadrinhos e associação de imagens retiradas de contextos diversos para compor a complexa
estética do Tropicalismo.
Reprodução/Philips/Arquivo da editora

Reprodução/Copacabana Filmes

Rogério Duarte, cartaz do filme
Deus e o diabo na terra do sol, de
1964, dirigido por Glauber Rocha,
e capa Alegria, alegria, disco de
Caetano Veloso de 1968.
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pesquisa – Tropicália

para encerrar

Professor, nesta pesquisa dê prioridade à cultura brasileira. Visitar o site de Gilberto Gil, ouvir
o disco Tropicália, visitar o site Tropicália, ler as
letras das músicas. Se tiver mais tempo disponível
vale a pena ver o documentário Uma noite em 67.
Direção: Renato Terra e Ricardo Calil. Brasil, 2010,
93 min.

Em um site buscador de vídeos, promova a audição da música Panis et Circenses, de Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Na segunda audição, peça que os alunos identifiquem e apontem um som incomum ou recurso
musical utilizado nessa canção que tenha rompido
com o padrão musical vigente. Possíveis respostas:
Som de “moedas caindo”, som da vitrola sendo parada (voz vai ficando grave), vidro sendo quebrado
no final, conversas na mesa de jantar.
Que música na sua opinião rompe com o padrão musical vigente hoje?
Professor, deixe que os alunos se expressem. É
importante conhecer o repertório dos jovens. O que
eles ouvem? Pretende também promover a escuta
de sons não musicais e permitir que o aluno se depare com as dificuldades de gravar os sons ambientes. O que eles acham que é transgressão do padrão
musical e por quê?

sinopse
O filme mostra a final do terceiro Festival da
Música Popular Brasileira. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil com os Mutantes, Roberto
Carlos, Edu Lobo e Sérgio Ricardo se apresentam,
disputando o prêmio de melhor canção. Os artistas selecionados tinham arquétipos definidos. Segundo Chico Buarque, as canções compostas para
competir no festival deveriam atender a um determinado formato. Sempre de Smoking reclama da
dura vida de “mocinho”. Permanece defendendo
suas canções populares, resistindo ao Tropicalismo. Segundo o jurado Sérgio Cabral, ovos foram
atirados no palco. A pressão intimidou Sérgio Ricardo, que após tentar negociar a atenção da plateia, desistiu de executar sua música diante das
vaias, arremessou seu violão para o público e saiu
do palco. Depois, sem arrependimento, afirma que
extravasou a opressão da ditadura. Roberto Carlos foi convidado a interpretar um samba; nervoso,
encara com respeito o julgamento do público e do
júri. Temia-se o impacto que o rock americano poderia ter sobre a música popular brasileira e em 17
de julho de 1967, dois meses antes do festival, um
protesto tomou as ruas do Rio em plena ditadura:
um movimento contra a guitarra. Gilberto Gil conta que participou do protesto influenciado por Elis
Regina, mesmo contrário à segregação territorial.
Caetano era contra a passeata, incluir a guitarra
era uma decisão política. Cantou Alegria, alegria
que ficou em quarto lugar. Cantando Coca-cola e
Brigitte Bardot, percebeu que poderia expressar
suas ideias em suas canções. Enquanto reuniões
tentavam levantar a bossa nova, nascia o Tropicalismo. Gilberto Gil temia a reprovação do público
e do júri e por pouco não deixou de se apresentar.
A estética do rock de Gil e Caetano venceu os preconceitos dos jurados. Edu Lobo vence o festival
com a canção Ponteio, que continha todos os ingredientes: da política à melodia.

ação – gravação
Professor, esta atividade pretende ampliar a
concepção musical dos alunos. O compositor encadeia os sons e cria relações entre eles para produzir
música. O universo é a sua orquestra.

pesquisa – arTe neoconcreTa
Professor, dê prioridade para mostrar o trabalho
dos artistas neoconcretos: Helio Oiticica, Lygia Clark
e Lygia Pape, e os trabalhos do artista contemporâneo
Ernesto Neto, que desenvolve os princípios de arte ambiental, sensorial e interatividade em seus trabalhos.
Para a proposta da subseção local, reúna a turma
e estimule uma discussão sobre os trabalhos pesquisados na aula. Conversem sobre a presença do corpo
na arte. O que pode ser dito através do corpo? Que experiências sensoriais podem ser estimuladas na arte?
Para a ação da próxima aula será preciso que
os alunos tragam materiais diversos para trabalhar.
Essa pesquisa de material deverá ser feita durante
a semana.

para encerrar
Que experiências sensoriais podem ser estimuladas na arte?
Na própria seção Pesquisa temos algumas respostas: o trabalho de Ernesto Neto envolve aspectos sensoriais como cheiros, sensações corporais e
sons. Estimule os alunos a relatar ideias e experiências que tenham vivido.
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Ação – umA cAsA pArA o corpo
Oriente os alunos a trazer materiais sensoriais
em boa quantidade. O material trazido deve ser
colocado no centro da sala e compartilhado pela
classe. Os alunos devem ser convidados a explorar estes objetos. Organize os grupos com base
no interesse pelo material. Lembre-se de que coisas simples podem criar efeitos interessantes: um

saco plástico cheio de areia ou terra, um pedaço de
tecido que envolve jornal amassado. Será preciso
providenciar um material de apoio: linha e agulha,
fita adesiva larga, pedaços de arame fino, martelo
e tesoura, para que os grupos possam manipular e
construir o objeto relacional.
Ao final, organize uma forma de expor os trabalhos
na escola, no pátio, no corredor ou mesmo na sala.

atividade complementar..
1. A Arte Pop propôs uma aproximação entre a arte popular e a arte erudita, que estava restrita à elite. Os artistas levaram imagens e valores da cultura de massa para dentro dos
museus. Vimos que a arquiteta Lina Bo Bardi pesquisou e expôs no Museu de Arte Popular
da Bahia trabalhos de artistas de origem popular, do interior do Nordeste.
a) Em grupos de três alunos, façam uma pesquisa sobre a arte popular brasileira. Escolham
três artistas de regiões distintas do país, que trabalhem com materiais e técnicas diferentes, como escultura em madeira, cerâmica, pintura, tecelagem, etc.
b) O grupo reunido seleciona três trabalhos, um de cada artista, para apresentar à classe.
c) O grupo pode apontar os aspectos que mais influenciaram a seleção.
Você poderá aproveitar esta atividade para veriﬁcar a incidência de pesquisas sobre o mesmo artista, ou sobre artistas que
trabalham com a mesma técnica, ou ainda artistas provenientes de uma mesma região.

2. Assista: O dragão da maldade contra o santo guerreiro. Direção: Glauber Rocha. Brasil,
1969, 95 min.
Sinopse do filme:
Um grupo de homens vestidos de cangaceiros, mulheres e entidades religiosas chega à cidade de Piranhas chefiado por Coirana, herdeiro de Lampião, que reclama por
melhores condições de vida para seu povo. A cidade é chefiada por um Coronel e um
Delegado. Para pôr fim ao incômodo provocado pela chegada do grupo, o Delegado
manda chamar Antônio das Mortes, um respeitado matador de cangaceiros. Antônio
das Mortes e Coirana duelam e este sai ferido. Aos poucos, Antônio das Mortes começa
a refletir criticamente sobre seu próprio passado, sobre os lados que escolheu defender e sobre as mortes que cometeu. O matador fica arrependido e passa a se unir aos
seguidores de Coirana e ao Professor, contra os interesses do Coronel e do Delegado. O
Coronel, então, contrata um grupo de jagunços para acabar com Antônio das Mortes e
os seguidores de Coirana. Antônio das Mortes se insurge contra isso. Ao final do combate, sobrevivem apenas o Professor, as entidades religiosas e Antônio das Mortes,
que vai embora da cidade.
Curiosidades:
– Glauber Rocha foi a grande voz do Cinema Novo, movimento que reuniu jovens diretores mobilizados na transformação social do país. Para eles, o cinema era visto como
um importante instrumento de conscientização política das massas. Esteticamente,
foi um movimento bastante heterogêneo e cujos ideais se contrapunham ao modelo de cinema clássico-narrativo hollywoodiano. Foi também muito influenciado pelo
Neorrealismo italiano e pela Nouvelle Vague francesa.
– Os figurantes eram, em sua maioria, moradores dos entornos da cidade de Milagres,
na Bahia. O filme rendeu ao diretor o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes
e se tornou o maior sucesso de público do diretor.
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O filme e o livro:
Filmado em 1969, um ano após a promulgação do AI-5, O dragão da maldade contra o santo
guerreiro é um filme ícone de um momento de intensa contestação política por meio das artes.
Até então pouco retratado no cinema, o sertão nordestino é escolhido por Glauber Rocha para
ambientar essa história, que traz à tona questões relevantes para se pensar a realidade brasileira. Pelo uso de personagens alegóricos (o jagunço, o lampião, o matador, o professor,
a rainha, o padre), o filme coloca em discussão a situação de miséria do povo brasileiro, a
questão da reforma agrária e a necessidade do enfrentamento aos poderes estabelecidos.
Sugestões para aprofundar a análise do filme em sala de aula:
1) Antes de pegarem em armas, o embate entre Coirana e Antônio das Mortes começa pelo
duelo oral, tradição nordestina em que uma parte desafia a outra por meio de falas ritmadas, musicadas e improvisadas, cujas origens remontam à literatura de cordel. Peça
aos alunos que leiam esses versos em voz alta. Em seguida, proponha um exercício de
improvisação em que eles criem seus próprios versos nos moldes dessa tradição.
Coirana:
Tenho mais de mil
Cobranças pra fazer
Mas se eu falar de todas
A terra vai estremecer
Quero só cobrar as preferidas
Do testamento de Lampião
Quem é homem vira mulher
Quem é mulher pede perdão
Prisioneiro vai ficar livre
Carcereiro vai pra cadeia
Mulher dama casa na igreja
Com o véu de noiva na lua cheia
Quero dinheiro pra minha miséria
Quero dinheiro pro meu povo
Se não atenderem o meu pedido
Vou voltar aqui de novo

Antônio das Mortes:
Tu é verdade ou é assombração
Diga logo, cabra da peste
Eu de minha parte não acredito
Nessa roupa que tu veste!
Coirana:
Primeiro diga teu nome,
Fantasiado
Quem abre assim a boca
Fica logo condenado
Antônio das Mortes:
Pois ‘aprepare’ teu ouvido e ouve
Meu nome é Antônio das Mortes
Pra espanto da covardia
E desgraça da tua sorte
Mas uma coisa eu digo
No território brasileiro
Nem no céu, nem no inferno
Tem lugar pra cangaceiro

2) “Antônio Conselheiro nos Canudos, Beato Lourenço no Caldeirão, Beato Sebastião na Pedra Bonita [...], meu Padim Cícero no Juazeiro e um montão de gente ficaram louco pra
mudar esse sertão” (Timecode: 31’32’’). Esse trecho aparece como parte de uma fala
do Coronel. Proponha que os alunos façam uma pesquisa sobre algum dos movimentos
político-messiânicos citados acima. Peça, em seguida, para compararem com o representado no filme.
3) Pode-se considerar o encontro entre Antônio das Mortes e a Santa como o ponto de virada da história, a partir do qual o personagem Antônio das Mortes segue outro rumo no
filme. (Timecode: 39’20’’). Proponha uma discussão em torno da questão: o que muda
para esse personagem a partir de então?
4) O Cinema Novo está inserido dentro de uma concepção de cinema moderno, em que a
quebra da narrativa cronológica e linear se faz presente como característica predominante. Com isso em mente, reflita com os alunos o momento em que o Delegado tenta
matar o Coronel com uma punhalada pelas costas, levando em conta as cenas que estão imediatamente antes e depois dessa passagem. (Timecode: 48’45’’ a 51’47’’).
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5) No final, Antônio das Mortes vai embora em direção à estrada, enquanto o único que
permanece na cidade é o Professor. Proponha que os alunos formulem um epílogo contando como deverá ser o destino da cidade e das pessoas que nela vivem.
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O capítulo aborda o início gradual da globalização da arte com a formação de grupos internacionais
como o Fluxus e exposições como a Documenta,
criada na cidade alemã de Kassel depois da ditadura
nazista, visando conciliar a nova política alemã com
a modernidade internacional, e que passou a ser um
dos mais importantes eventos de arte no mundo.
O capítulo mostra a performance, o minimalismo, a arte conceitual, a arte da terra, a dança
pós-moderna norte-americana, a anarquitetura
e arquitetura high-tech e a renovação no cinema
hollywoodiano. Abarca ainda a arte nos anos da
ditadura e a relação entre arte e questões socioambientais na década de 1970. Apresenta o teatro feito
nos anos de chumbo e o Movimento Armorial.
A arte dos anos 1970 muitas vezes tinha o propósito de contestar. O ativismo político, o surgimento
do movimento ecológico e a crítica ao sistema de
produção e comercialização da arte são questões em
torno das quais se estabelece o fazer artístico.
No Brasil, a arte é engajada politicamente: documentos, fotografias e textos para desvendar as
contradições sociais.
Na abertura vemos quatro trabalhos artísticos:
uma escultura, duas fotografias e uma gravura.
O professor pode interrogar a turma: o que estas
imagens podem nos dizer sobre a década de 1970?
Quem as teria executado e com que finalidade? O
que elas representam?
As frases nos ajudam a dialogar com estas
obras. Elas falam sobre minimalismo, performance,
intervenções, censura, repressão, tradição e cultu-
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trabalho teatral e promovendo debates em espaços
populares desde a década de 1970. também na seção Pesquisa – dança contemporânea é sugerido
ao professor mostrar algumas performances e conversar sobre a força política que estas podem ter. Na
seção Pesquisa 2 – a arte política do corpo, os
alunos são levados a assistir a mais performances e
flash mobs e pensar sobre a arte política do corpo.

leiturA dAs imAgens

Caroline Tisdall/Galeria René Block, Nova York, EUA.

Professor, para marcar as características da arte
como forma de protesto, compare quatro trabalhos
apresentados no capítulo nas páginas 344, 346 e 349.

Joseph Beuys, Coyote: I like America and America Like me, 1974.

Performance
Alemanha/EUA
Foco na linguagem
Documentação de algo transitório
O artista é a obra
Crítica à sociedade
Chamar a atenção para populações tradicionais e a
natureza

Cindy Sherman/Galeria Metro,
Nova York, EUA.

ra popular. A obra Monumento, de Flavin, feita de
luz fluorescente, evoca o monumento para a terceira internacional do artista russo Vladimir tatlin
(capítulo 18). Numa série de onze imagens, Bruce
Nauman (1941-) produziu trocadilhos visuais usando seu corpo como instrumento, como no trabalho
Autorretrato. A fotografia de Carlos Zilio, Identidade ignorada, é uma denúncia dos numerosos casos de mortos e desaparecidos durante a ditadura
militar brasileira. E uma forma de chamar atenção
para o sofrimento das famílias que não puderam enterrar seus mortos.
O Cenário histórico descreve a opressão dos
governos militares na América Latina, os problemas enfrentados pelos países comunistas do bloco
soviético, a crise do petróleo e o surgimento do movimento ecológico.
O tema subjacente deste capítulo é o Ativismo socioambiental. Na década de 1970, os jovens
perceberam a força de transformação social e política da cultura. Os artistas se viram impelidos a lutar
por questões políticas e ambientais. O tema aparece
em vários pontos do capítulo. O ativismo do grupo
francês Grapus é mostrado logo na primeira imagem
com a frase de Bertold Brecht “O prazer que os homens têm com a arte é o prazer que eles têm com a
vida”. O tema aparece em muitos trabalhos que figuram no capítulo mas, sobretudo, nos trabalhos de
artistas ativistas como a performance de Yoko Ono,
Pedaço para cortar, que lida com o papel da mulher
na sociedade; a performance Eu gosto da América
e a América gosta de mim, de Joseph Beuys, que
revela a força cultural das populações indígenas; a
anarquitetura de Gordon Matta-Clark, que aponta
para a lógica perversa da especulação imobiliária.
também são trabalhos políticos os dos brasileiros
Cildo Meireles, inserções em circuitos ideológicos,
em que o artista insere mensagens políticas como
Yanks go home em objetos circulantes do sistema
capitalista como notas de dinheiro e garrafas de refrigerante; a arte postal de Paulo Bruscky e a atuação do Ballet Stagium na década de 1970. O boxe
de Temas interdisciplinares Arte e Antropologia – Olhando para nossa terra, também aborda
este tema ao apresentar a preocupação de artistas
e intelectuais com as populações indígenas no Brasil e a preservação das nossas florestas. No boxe de
Teatro no Brasil – O teatro dos anos de chumbo, o tema é abordado e é dado o exemplo do grupo
Teatro União e Olho Vivo, que vem apresentando

Cindy Sherman, still de filme sem título. 1978.

Fotografia
EUA
Foco na linguagem
Documentação de algo transitório
O artista é a obra
Crítica à cultura
Chamar a atenção para o poder do cinema no
comportamento social
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Reprodução/Licenciado por AUTVIS, Brasil, 2013.

Gordon Matta-Clark.
Conical intersect, 1975.

Reprodução/Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, Recife, PE.

Anarquitetura
EUA/França
Documentação de algo
transitório
Crítica à arquitetura
Chamar a atenção para
apropriação capitalista
da cidade

Boxe de teAtro no BrAsil
O teatro dos anos de chumbo: apresenta o
teatro nos anos 1970; os grupos que inovaram a linguagem como o Asdrúbal trouxe o trombone, entre
outros, e os que fizeram da produção teatral uma
forma de ativismo como o grupo Teatro União e
Olho vivo. O boxe aborda também o Movimento Armorial, organizado pelo dramaturgo Ariano Suassuna, que buscava a valorização da cultura sertaneja.
Outro autor que se preocupou com a ótica dos
excluídos foi Plínio Marcos (1935-1999), cognominado “o dramaturgo maldito”. Ele punha em cena
a parcela da sociedade que ninguém desejava conhecer de perto: moradores de rua, prostitutas e
policiais corruptos. A violência dos temas, a crueza
de palavrões e o retrato de um cotidiano miserável
marcam sua dramaturgia, que ficou conhecida por
“teatro Marginal”. Entre seus textos da época estão Navalha na carne (1967), Dois perdidos numa
noite suja (1966) e Querô (1979).

pesquisA – dAnçA contemporâneA

Paulo Bruscky, Titulo eleitoral cancelado, 1980.

Arte Postal
Brasil
Foco na linguagem
O artista é a obra
Documentação de algo transitório
Chamar a atenção para a ausência de participação
democrática no governo do Brasil

Boxe de cinemA
Renovação em Hollywood: fala de uma nova
geração, que por um lado trouxe questionamento
ao cinema estadunidense e, por outro, transformou
o cinema em um grande negócio lucrativo, coligado
a outros produtos.

Boxe de cinemA no BrAsil
Os anos da Embrafilme: o cinema e o Estado conta a história da Embrafilme, uma empresa estatal criada para financiar o cinema brasileiro
nos anos 1970.

Professor, dê preferência para pesquisa do trabalho da coreógrafa estadunidense trisha Brown.
Peça que os alunos assistam a pelo menos um vídeo
que documente o trabalho dela ou que mostre companhias contemporâneas interpretando seu trabalho. Depois, os alunos podem pesquisar um site de
uma companhia de dança nacional como a de Lia
Rodrigues, por exemplo.

para encerrar
Você acredita que uma performance pode ter
força política?
Aqui cabe uma discussão. Quase nunca é possível modificar situações políticas com uma performance. Mas uma ação coletiva sempre chama a
atenção do público em geral. Ou seja, a performance pode reforçar, propagar, gerar repercussão sobre
uma questão política e, a partir daí, determinado
tema passa a ser debatido e quem sabe, pode vir a
ser transformado com o tempo por estâncias legislativas.
Relate sobre a performance do Coletivo PARE,
feita em 2010, durante a mostra Arte, Cidade e Direitos Humanos, que ocorreu em Fortaleza, Ceará.
Em protesto contra o turismo sexual, 12 mulheres
envolveram seus corpos com plástico, como se estivessem embaladas para viagem, e se colocaram,
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desse modo e aos gritos, diante da saída de desembarque do aeroporto, para serem vistas pelos turistas estrangeiros. Sugira que os alunos visitem este
site para conhecer outras intervenções feitas na
ocasião dessa mostra:
<http://laboratoriodeartepublica-lst.blogspot.
com.br/2010/12/mostra-arte-cidade-e-direitos-humanos.html>. Acesso em: 30 maio 2013.
Peça aos alunos que tragam para o próximo encontro ideias para uma performance de protesto.

Ação – performance
Professor, se a turma não chegar a um consenso,
divida-a em dois ou três grupos para a finalização
do debate. Ajude a turma na escolha de materiais
acessíveis. Sugira estratégias corporais, visuais,
vocais, que já tenham sido usadas ao longo do curso. Organize os grupos em espaços separados para
o ensaio da performance. Peça a cada grupo que
apresente sua proposta para o resto da sala. Promova um debate sobre as performances. Verifique se a
intenção dos alunos está realmente se cumprindo e
proponha formas de melhorar o impacto da ação.

pesquisA – A Arte políticA do corpo
Professor, peça aos alunos que leiam o texto Nós
recusamos, de Lygia Clark. O texto é curto e expõe
de forma clara as propostas de arte e participação.
Depois, peça que pesquisem e assistam a pelo menos uma performance e a um flash mob.

para encerrar
O que define se uma coisa é arte ou não é?
A questão é polêmica, boa para gerar debate.
Na introdução do livro, destacamos a afirmação de
Marcel Duchamp: Arte é aquilo que o artista diz
que é arte. Mas isso também não é uma resposta
final, apenas uma reflexão.
Questione sobre os limites da arte tentando partir
sempre de exemplos de práticas concretas. Um vídeo
de uma ação absolutamente cotidiana, que se torna
um grande sucesso na internet, passa a ser arte? Por
que não? E um clipe de uma banda muito famosa é
arte? Os meninos que jogam malabares no farol estão
fazendo arte? Arte é a mesma coisa para quem faz e
para quem assiste? Debata o tema com a turma.

Ação – flash mob
Professor, cada grupo deve pensar ações que
são possíveis e interessantes. Lembre a turma que é

possível fazer muita coisa. Provoque todos a pensar
uma ação que gostariam de realizar, uma coisa que
parta do desejo da turma. Responsabilize-se por fazer tudo que estiver ao seu alcance para que a ação
aconteça.
Conduza uma conversa para que haja um consenso sobre qual ação realizar. Não se limite a eleger a melhor ideia de flash mob; misture as propostas, planeje coisas novas com a turma para chegar a
uma ação que tenha adesão de todos. Combine com
os alunos o que todos devem trazer para o próximo
encontro no qual a ação será realizada.
Solicite propostas ousadas. Instigue-os a pensarem em o que aconteceria se eles ocupassem um
espaço da escola com uma intervenção artística.
O que aconteceria se eles, no meio do intervalo,
dançassem uma coreografia ensaiada? Quando decidirem a ideia que será realizada, responsabilize
todos para que ela aconteça. Indique responsáveis
para trazer determinada roupa, música, objeto, coreografia. Esforce-se para tornar possível a ação da
turma: se desejam fazer uma ação no intervalo, converse com a administração da escola.
Professor, o flash mob demandará muito de sua
presença. É uma ação que deve ser ensaiada pela
turma inteira. É certo que, diante da perspectiva de
realizar uma invasão artística, a turma esteja eufórica. transforme a euforia em foco no trabalho, explique que sem um bom ensaio a ação artística ficará
frágil e a intervenção perderá seu propósito. talvez
a ação gere comoção no ambiente escolar como um
todo: é bom que isso aconteça.
Organize por etapas a realização do flash mob.
Comece retomando a ideia da ação combinada pela turma. A partir disso, relembre quem ficou responsável por trazer cada coisa e reúna o
material que todos trouxeram. Ensaie primeiro
sem utilizá-lo, só combinando com os alunos as
ações físicas que serão realizadas. Incentive os
estudantes a ensaiarem uns aos outros. Quem ficou de trazer a coreografia deve agora ensiná-la
para o restante da turma, por exemplo. Quando as
ações físicas estiverem bem marcadas, peça que
apanhem todos os objetos que serão utilizados, e
ensaie a ação novamente – este ensaio deve ser o
mais próximo possível de como a ação acontecerá. Imediatamente após a realização da ação, toda
a turma deve caminhar, sem cumprimentar ninguém, de volta até a sala de aula. Converse sobre o
acontecido, peça que descrevam como foi invadir
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um espaço coletivo com uma proposta artística,
se ficaram nervosos, se as pessoas que assistiram
a ela gostaram. Pergunte o que foi expressado com
a ação.
Fique atento: Esta ação da turma servirá como
meio de alargar os horizontes do ambiente escolar,
pensar a escola como plataforma de uma experiência estética. A ousadia aqui servirá de marca para
um acontecimento singular no local tanto para
quem faz o flash mob como para quem o assiste: os
estudantes das outras turmas, os outros professores, a direção.

textos complementares..
soBre A lendA de Beuys
Beuys divulgou fatos sobre sua própria história que nunca foram confirmados e adquiriram um aspecto de lenda, sobre a qual articulou
todo o seu trabalho. Nesta narrativa, o artista
teria sofrido um acidente ao pilotar um avião da
força aérea nazista durante a guerra e sobrevivido numa região gelada da Crimeia graças aos
cuidados dos povos locais que o envolveram em
cobertores de feltro e gordura animal. A seguir,
um trecho de um dos biógrafos do artista relatando esta relação.

Joseph Beuys: A lenda
Ainda jovem, começou o estudo de medicina, pretendendo devotar-se aos mais humildes. Esse
desejo, no entanto, foi destruído quando pilotava
seu Stuka, depois de ingressar na Luftwaffe em
1941. No ano de 1944, aos 22 anos, ele miraculosamente escapou da morte na Ásia. O seu avião,
um Ju 87, caiu numa região coberta de neve chamada Crime ou Crimeia. Joseph ficou inconsciente
por vários dias, semicongelado, e foi levado por
genuínos tártaros, que cuidaram de suas chagas. O povo natural do lugar logo o tomou por um
dos seus: “Du nix Njemcky, du Tartar”, “Você não
alemão, você tártaro”, e trouxe-o de volta à vida,
enrolando-o em seus tradicionais cobertores de
feltro e aquecendo-o com gordura animal. Depois
do seu retorno, tendo encontrado abrigo em uma
fazenda, Joseph enfrentou uma crise profunda, familiar a todos os grandes artistas, que lhe permitiu
elaborar os princípios básicos de sua arte. A partir
daquele momento ele se voltou para novos materiais – tão surpreendentes quanto as esculturas
feitas com chapas metálicas por Picasso em 1912,
ou por Naum Gabo, em 1915: feltro e gordura que

ele próprio apresentou como “traços xamanísticos de iniciação”.
Borer, alain. Joseph Beuys. são paulo: Cosacnaify, 2001.

2. cildo meireles
texto extraído de uma entrevista ao crítico
Hans-Ulrich Obrist para a exposição Da adversidade vivemos, em Paris, em 2001.

Cildo meireles: No começo, o projeto tinha iniciado
sob forma de um texto sobre a noção de “Inserções”. [...] Depois [...] fiz a cédula de um cruzeiro e
a garrafa de Coca-Cola. Naquela época, mostrei sobretudo o Projeto Coca-Cola, que tratava da indústria do capitalismo, [pois] era impossível imprimir
uma cédula: eu teria tido muitos problemas. Então,
decidi utilizar a garrafa de Coca-Cola como metáfora de cédula. Esta obra tem muito sentido para
mim. É óbvio que ela exprime um posicionamento
político bem explícito.
Hans-ulrich obrist: De infiltração política?
Cildo meireles: Sim, e continuo pensando que é preciso agir da mesma forma que em “Inserções”. É
um bom procedimento que consiste em encontrar
uma falha no sistema existente e utilizá-la para fazer circular uma contrainformação.
publicado no Catálogo Cildo Meireles, produzido pelo
museu de arte moderna e Contemporânea de estrasburgo, frança,
em 2003, p.127-128.

3. soBre suAssunA
Contador de histórias e profundamente religioso, Suassuna considera-se um homem barroco,
habitado pelos opostos. Ele vê na formação do
povo brasileiro esse mesmo convívio de antagonismos: o trágico e o cômico, a moral católica e
os “causos” profanos, o sertanejo calado e o sertanejo narrador, os mistérios e as trivialidades. O
autor sempre procurou o encantamento de uma
arte essencialmente popular.
Ele afirmou:

Já declarei várias vezes que sou um Palhaço e Dono
de Circo frustrado. Meu trabalho de escritor, de
professor, de falso profeta fraco e pecaminoso,
de cangaceiro sem coragem, de organizador de espetáculos armoriais de música e de dança, de cavaleiro sem cavalo e de criador de cabras sem terra
não passa da tentativa de organização de um vasto
Circo [...], esse espetáculo meio circense e desarrumado ao qual se dedicam minha vida e minha
imaginação meio extraviadas, tentando imprimir-lhe alguma ordem e beleza, para colocá-lo, como
um espelho, diante do circo do mundo.
Almanaque Armorial, p. 210.
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atividade complementar..
Para abordar a repressão dos governos autoritários na América Latina assista: Kamchatka.
Direção de Marcelo Piñeyro. Argentina, Espanha, 2002, 104 min.
Sinopse do filme:
Durante a ditadura na Argentina, em 1976, uma família, sentindo-se ameaçada, se esconde
em um sítio próximo de Buenos Aires. A história é contada sob o olhar do filho mais velho,
que tem 10 anos, Matias. O pai, advogado, anuncia para a família que eles irão passar um
tempo afastados da cidade. Escondem o carro atrás da casa e a ocupam com as roupas do
corpo. O pai introduz as novas regras: nada de telefone, nada de escola, nomes novos e um
plano de fuga. Matias recebe o nome de Harry, ele sente muito a falta de Bertuccio, seu melhor amigo. Amigos dos pais de Harry estão sendo presos pelos militares, desaparecendo
e sendo mortos. Inclusive Roberto, sócio dele no escritório. A mãe continua trabalhando
durante o dia num laboratório. A família recebe Lucas, um jovem refugiado da ditadura. Ele
passa a conviver com os meninos. Harry encontra um livro de Houdini e se deslumbra com
a arte do escapismo. Juntamente com seu irmão Simon são matriculados num colégio católico dirigido por um amigo do pai de Harry, sem registros oficiais, para não ficarem expostos.
Lucas tenta se aproximar de Harry, mas ele é arredio. Encontra o livro de Houdini com as
anotações de Harry e usa a preparação física para conquistar o garoto. Se tornam amigos.
Harry resolve visitar o colega Bertuccio e foge do sítio. Desapontado, Harry volta para casa,
os pais estavam desesperados. Lucas segue viagem e Harry sofre ao se despedir do novo
amigo. O cerco dos militares aperta e o pai toca o sinal de alerta. Eles conseguem escapar,
mas as crianças são entregues ao avô e os pais seguem viagem.
A ditadura na Argentina durou menos que no Brasil. Começou em 1966, e durou até 1983,
mas foi mais brutal. O Estado sequestrou mais de 20 mil cidadãos, matou e torturou intelectuais, professores, trabalhadores e estudantes. O filme consegue ser muito sutil ao
mostrar essa realidade sob o olhar de uma criança. No início do filme, Matias percebe a
tensão da mãe ao passarem por uma barreira militar. O resto do tempo não temos muita
informação sobre o que está acontecendo. A opressão e o medo são representados de
forma simbólica pelo escapismo de Houdini e pela série de televisão “O invasor”.
O filme apresenta bem a situação de ameaça à cidadania e a instauração do medo na vida
cotidiana.
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25. Depois do Modernismo
Este capítulo aborda a arte e a cultura na década de 1980. O pós-modernismo, a pluralidade cultural, a origem da cultura digital, a unificação da
Alemanha, a volta da pintura, o surgimento da arte
de rua, a voz das minorias culturais, o interesse do
Ocidente pelas culturas periféricas. Abarca também a abertura política no Brasil, o punk, o hip
hop, a linguagem do vídeo acessível aos jovens
da classe média quebrando com a hegemonia das
empresas de comunicação no Brasil, a exposição
Como vai você geração 80?, o teatro da abertura
e o rock brasileiro.
A década de 1980 caracterizou-se pela crítica ao
Modernismo e o fim das utopias. Instaura-se uma
visão menos ingênua e volta-se o olhar para o passado. É também o começo do que chamamos de multiculturalismo, isto é, o interesse pelas culturas orientais, genuínas, locais, vernaculares, periféricas. É
nessa década que se inicia a cultura digital com o

aparecimento de computadores pessoais e câmeras
de vídeo, que vão causar uma série de transformações socioculturais nas próximas décadas.
A década de 1980 foi um período de transição marcado por um paradoxo: de um lado, uma
abertura política gradual, com forte mobilização
da sociedade civil; de outro, fortalecia-se o individualismo no campo ideológico. O modelo econômico neoliberal foi visto como solução para a crise
econômica mundial.
Na abertura vemos quatro imagens: um projeto
de arquitetura, uma pintura e duas fotografias. O que
estas imagens podem nos dizer sobre a década de
1980? O que elas expressam? Quem elas representam?
As frases nos ajudam a responder algumas
destas perguntas, elas falam em arquitetura pós-moderna, passado, arte na rua, hip hop, periferia e
rock brasileiro. O projeto do arquiteto italiano Aldo
Rossi, é um teatro flutuante em forma de torre,
construído em madeira para a Bienal de Veneza, em
1980. O Teatro del mondo era inspirado nos teatros
flutuantes do século XVIII, que foram populares no
carnaval de Veneza. Apresentado em aquarela, o
projeto dá uma impressão de um sonho, uma ilustração antiga.
O Cenário histórico aborda a dissolução da
União Soviética, o desastre nuclear de Chernobyl e
a unificação da Alemanha. O início do processo de
modernização da China e o despontar da economia
indiana no cenário global.
O tema subjacente deste capítulo é o multiculturalismo. O tema é tratado no capítulo todo, o
multiculturalismo vai trazer a voz das minorias para
a cena artística a partir da década de 1980. O capítulo mostra a arte de rua e a expressão afirmativa de
afrodescendentes, mulheres e homossexuais. Apresenta a exposição Mágicos da terra, organizada na
França, que se propôs a reunir a arte de todo o planeta. No boxe Lendo um texto sobre o conceito de
centro e periferia, há um trecho do livro História
do design do professor Rafael Cardoso, em que ele
explica o que significa ser periferia em países centrais e ser centro em países periféricos. O multiculturalismo está presente na seção Pesquisa, na qual há
sugestão de documentários que mostram a realidade
de lugares distantes e de pessoas marginalizadas.
A popularização do vídeo e dos computadores é
o primeiro passo para o que hoje chamamos de cultura digital, que vai promover o multiculturalismo,
possibilitando novas visões de mundo.
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leiturA dAs imAgens

Fundação The Broad Art, Santa Monica, CA, EUA.

Professor, na década de 1980 assistimos à volta
da pintura usada pelos jovens artistas como meio
de expressão. Compare três pinturas realizadas por
artistas em países diferentes, mas que têm em comum a justaposição de imagens e textos no mesmo
trabalho.

Jean Michael Basquiat, Trompetistas,
1983.

RMN/Other Images/Museu Nacional, Paris, França.

Pintura
EUA
Defesa da cultura afrodescendente
Arte de rua
Justaposição de imagens e texto

textos complementares..
1. soBre A difusão do vídeo
A festa ia sem grandes novidades até que ao sentar para uma cerveja dei de cara com uma TV em
cima de um caixote. Vocês, crianças que vivem hoje
cercados por telinhas de todos os lados, não têm
ideia de como aquela era uma visão surreal: era a
primeira vez na vida que eu assistia televisão fora
de casa!
Mais estranho ainda era o que passava dentro do
tubo. Não parecia TV normal: jornal, novela ou programa de auditório. Tratava-se de um material bem
tosco e diferentão. Mas muito engraçado e atraente. Fiquei mais de uma hora grudado nas histórias
que saíam daquele televisor. Até que chegaram os
autores das imagens. Eram uns moleques como eu,
entre os dezoito e os vinte e poucos anos, estudantes e recém-saídos da universidade. Finalmente
elucidaram o que era aquela coisa: vídeo!
marcelo Tas, A minha história do olhar eletrônico.
disponível em: <http://marcelotas.uol.com.br/trabalho-textosinterna.php?idConteudo=113>. acesso em: 30 maio 2013.

2. soBre A pinturA contemporâneA
A pintura contemporânea e seu lugar no
tempo
Defesa de minorias, prevenção da Aids.

Projeto Leonilson, São Paulo, SP.

Pintura
Congo
Chéri Samba. Marcha de apoio à campanha de
prevenção da Aids. Óleo sobre a tela, 1988
Justaposição de imagens e texto

A obra de arte é um meio através do qual o homem
revela sua percepção do tempo e do espaço. Essa
busca se faz através de uma síntese temporal que
implica a percepção do presente, a memória do
passado e a antecipação do futuro.
[...]
A história da arte deve ser entendida como algo
vivo e em contínuo processo de atualização, onde
os artistas do passado passam por uma reavaliação no presente. É certo que a arte contemporânea
faz uma reavaliação da própria arte moderna; muitos de seus melhores artistas continuam a metamorfosear imagens do passado.
GIanoTTI, marco. Breve História da Pintura Contemporânea.
ed. Claridade, 2009.

Leonilson, Objetos de Marte, 1987. Acrílico sobre lona,
100 cm x 200 cm.

Pintura
Brasil
Abordagem do comportamento moral e social
Defesa de minorias
Técnicas tradicionais do artesanato
Justaposição de imagens e texto

Boxe soBre cinemA
Visões caleidoscópicas – Aborda o cinema
americano e europeu e suas visões caleidoscópicas
da década. Apresentando alguns dos filmes produzidos na época que tocam em temas políticos, sexuais
ou étnicos.

manual do professor | 103

Arte_vu_PNLD2015_MP_094a112.indd 103

6/24/13 1:07 PM

Boxe soBre teAtro no BrAsil

pesquisA – câmerA nA mão

Teatro de abertura – O boxe aborda a tendência da época de valorizar os encenadores e aponta a
chegada da performance, a arte política do corpo. O
texto esclarece que através da performance não se
pretende uma representação, mas sim uma atuação.

Nesta pesquisa há muitas possibilidades, inclusive de assistir a longas metragens. Dê preferência
para os curtas, se não houver muito tempo. Sugira
que os alunos assistam Ilha das Flores, de Jorge
Furtado, e Guerreiro, realizado pelo projeto tela
Brasil. Se houver tempo, permita que os alunos
assistam a Muito além do peso, documentário de
Estela Renner.

Boxe soBre músicA no BrAsil
Anos 1980: o rock brasileiro – Aborda a geração de jovens músicos que surgiu com a abertura
política, dispostos a dizer o que pensavam. O texto
aponta Raul Seixas como precursor dessa geração.
E apresenta as bandas que surgiram em Brasília,
Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O
texto fala do impulso mercadológico das bandas e
festivais de rock no final da década.
Peça aos alunos que pesquisem as letras das músicas das principais bandas e do precursor Raul Seixas: Metamorfose ambulante (1973) (Raul Seixas),
Geração coca-cola (1985) (Legião Urbana, Renato
Russo/Fê Lemos), Polícia (1986) (titãs, tony Bellotto),
Todo amor que houver nesta vida (1982) (Barão Vermelho, Frejat/Cazuza).

pesquisA – rock BrAsileiro
Professor, dê prioridade para promover a audição das bandas brasileiras e sugira a leitura do texto do músico Dado Villa-Lobos. Visitar os sites das
bandas internacionais também é recomendado.

para encerrar
Depois de assistir ao material sugerido, discutir
os tipos de documentários, a importância das denúncias e o seu poder de transformação. Converse
com os alunos sobre a diferença entre os tipos de
jornalismo: convencional, investigativo e irreverente, e a importância da responsabilidade social na
escolha dos temas abordados.
De que modo o vídeo expressa ideias, produz
arte e influencia a opinião pública?
A resposta aqui é que a partir do momento que
cada cidadão tem uma câmera de vídeo na mão,
abrem-se possibilidades infinitas de novos olhares,
novos pontos de vista. O mesmo fato agora pode
ser contado de muitas formas diferentes. Passamos
a viver imersos em narrativas variadas; um mundo
sujeito a versões.

para encerrar

Ação – é tudo verdAde

Que emoções um show provoca em você?
É possível que uma parte dos alunos nunca
tenha ido a um show. Estimule quem já foi a falar
sobre essa experiência. O objetivo aqui é provocar
um desejo de vivenciar a música ao vivo. Você pode
complementar a pergunta questionando a diferença
de ouvir música ao vivo ou gravada. Dê o seu depoimento para a turma sobre o melhor show que você
já viu em sua vida. O que foi marcante?

Professor, antes de formar os grupos, identifique os alunos que têm mais interesse e estão mais
envolvidos nos assuntos da comunidade. Eles terão um papel importante na proposta do tema e
em sua investigação.
Para a filmagem os alunos podem usar uma câmera de vídeo, um celular ou outro aparelho que
tenha câmera. Recomende que o filme final deve
ficar entre 3 e 5 minutos.
A classe deve assistir a todos os documentários
e conversar sobre o seu desenvolvimento. Questione os alunos sobre a escolha do tema: O objetivo
foi alcançado? Alguma dificuldade surgiu durante
o processo? Como a comunidade aderiu e reagiu?.
Questione a atuação dos alunos: Eles apresentaram
um retrato? O repórter conduziu bem as entrevistas? As perguntas foram bem formuladas? O grupo
trabalhou com unidade? O tema poderia ter sido
mais aprofundado?. Sobre a qualidade da repor-

Ação – Design gráfico
Professor, pergunte a cada grupo por que a
imagem produzida se relaciona com o disco. Esta
atividade pretende aguçar a sensibilidade dos alunos. Ao representarem um disco com uma imagem, os alunos farão um exercício de síntese e de
tradução de linguagens, ao mesmo tempo em que
se envolvem de maneira mais profunda com o álbum escolhido.

104

Arte_vu_PNLD2015_MP_094a112.indd 104

6/24/13 1:07 PM

tagem: Dá pra ouvir os depoimentos? As imagens
retrataram o objeto investigado? A narrativa foi

bem explorada na montagem? E finalmente: O que
pode ser melhorado?

atividade complementar..
Assista a Blade Runner, o caçador de androides. Direção: Ridley Scott. EUA, 1982, 118 min.
Sinopse do filme:
Los Angeles, 2019. Seres elaborados geneticamente à imagem e semelhança do homem são
utilizados para trabalhar como escravos em colônias fora da Terra. Estes são chamados de
“replicantes”. Depois de fazerem um motim nas suas colônias, são proibidos de entrar no
planeta Terra. Quatro replicantes se rebelam e viajam à Terra para encontrar seu criador e
pressioná-lo a aumentar a duração das suas vidas, limitada em apenas quatro anos. Uma força especial é criada para exterminá-los, os Blade Runners. Rick Deckard, um ex-policial, fica à
frente da missão. Deckard é bem-sucedido, conseguindo matar quase todos os replicantes.
O líder dos androides e o mais evoluído de todos, Roy Batty, é o último que Deckart encontra.
Na luta, os dois chegam ao alto de um prédio e Roy acaba salvando a vida do policial quando
este está prestes a cair de um precipício. Logo depois, Roy morre naturalmente, pois havia
completado seus 4 anos de vida. Paralelamente, ao longo do filme, o policial se envolve com
Rachael, uma replicante a qual ele tenta proteger. Os dois fogem no final.
Curiosidades:
– Há duas versões do filme. Na primeira, lançada em 1982, prevaleceu a vontade dos produtores que tinham por objetivo tornar o filme mais vendável. A produtora optou por terminá-lo com uma narração em off do protagonista e com cenas de fuga. Na segunda, de 1993, foi
lançada a versão do diretor, no qual algumas cenas a mais foram incluídas.
– O filme é baseado no romance de Philip Dick (1928-1982), Do androids dream of electric
sheep?. Este escritor teve muitas de suas obras adaptadas para filmes de ficção científica,
entre eles Minority Report, com o ator Tom Cruise no papel principal.
– Inicialmente o filme não teve bom resultado de bilheteria. Blade Runner só atingiu o sucesso de público e crítica com o passar dos anos.
O filme e o livro:
A força do filme revela-se na construção de um futuro decadente que marca, assim como a
arquitetura dos anos 1980, o fim da expectativa modernista de um mundo novo melhor. É interessante perceber como as artes criam mundos fantásticos, baseados em previsões científicas, e invocam o futuro para pensarmos o presente. No filme, o diretor projeta um mundo
sombrio, caótico e desorganizado, onde a ciência está totalmente a serviço do consumo e os
seres vivos vivem crises de identidade.
Sugestões para aprofundar o filme em sala de aula:
1) O gênero da ficção científica surgiu primeiramente na literatura e alcançou as telas de
cinema desde seus primórdios, com o filme Viagem à lua (1902), de Georges Méliès. Peça
que os alunos definam esse gênero e depois compare as respostas até chegarem juntos
a uma definição que seja a mais completa e satisfatória.
2) Blade Runner nos apresenta um mundo caótico, superpopuloso e escuro no qual convivem
elementos diversos. Nesse sentido, o filme se diferencia de outros filmes do gênero ao fazer conviver elementos modernos e futurísticos com outros que remetem a décadas mais
antigas. Peça aos alunos que identifiquem quais são os elementos modernos e antigos
utilizados para representar a Los Angeles de 2019.
3) Ao tratar da vida produzida em laboratório, o filme aborda questões mais profundas, como
as fronteiras entre o que é humano e o que não é, assim como a importância da memória
como fator constitutivo do sujeito. Proponha uma discussão acerca das questões éticas
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envolvidas na criação da vida artificial, tomando como base as crises existenciais enfrentadas pelos personagens do filme.
4) Na última luta do filme, o líder dos replicantes, Roy Batty, salva a vida do policial Deckart
sem explicações claras. Peça aos alunos que respondam à pergunta: o que levou Roy a
salvar a vida do policial?
5) Inicie um debate, colocando em pauta as seguintes questões: Como está o mundo em
que vivemos? Como podemos transformá-lo? Quais são as perspectivas para o futuro da
humanidade? Como a ciência está influenciando as nossas vidas?
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São Paulo: Max Limonad, 1984.
BELL, Julian. Uma nova história da arte. São Paulo:
Martins Fontes, 2008.
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26. Arte do nosso tempo
Este capítulo aborda a cultura digital, a transformação dos desenhos animados com a tecnologia

digital disponível no início do século XXI, a relação da arte com a tecnologia, o mercado de arte.
Apresenta um percurso possível da arte ao redor do
mundo, e mostra que hoje o Brasil é matriz cultural.
Abarca ainda os espaços museológicos contemporâneos, a retomada do cinema brasileiro e a união
entre tecnologia e arte da periferia. Descreve também o processo colaborativo no teatro.
Hoje a arte tem papel importante na emancipação do cidadão. O cenário artístico é múltiplo, há
produção variada em toda parte, o que torna difícil
caracterizar o período. Houve uma democratização
da produção cultural. Em razão das novas tecnologias acessíveis, a arte cada vez mais está ao alcance
de todos. Entretanto, a produção parece tomada
por entraves financeiros. Como conseguir financiamento para produtos artísticos independentes?
Como manter instituições sem vínculos corporativos? Essas questões apontam para a necessidade
de pensar novas formas mercadológicas para a arte.
Nas quatro imagens da abertura vemos: uma foto
de uma exposição, um jardim, um cartaz de cinema,
e a foto de uma banda em um show. O professor
pode interrogar a turma: O que estas imagens nos
dizem sobre o começo do século XXI? Vocês reconhecem algum destes elementos? O que representam estas imagens? Estes objetos são obras de arte?
As frases nos ajudam a responder algumas dessas perguntas, elas falam de jovens ingleses, arte e
paisagem, volta do cinema no Brasil, explosão da
arte da periferia. O Cenário histórico descreve as
tensões que geraram a guerra na Bósnia e a organização de grupos extremistas islâmicos no final
dos anos de 1990. Relata o atentado ao World Trade
Center nos Estados Unidos da América, a organização da União Europeia e o despontar das economias de Índia, China e Brasil no mundo.
O tema subjacente deste capítulo é Financiamento e mercado. O tema aparece em todo o ca-
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Emilie Chaix/Photononstop/Latinstock

pítulo e mostra o fortalecimento das instituições
culturais, tais como museus e teatros em todo o
mundo. Apresenta o modelo das leis de fomento ao
teatro, ao cinema e aos empreendimentos culturais,
que apenas tornaram o patrocínio estatal indireto,
colocando as decisões de financiamento nas mãos
das diretorias de marketing de grandes empresas.
No capítulo também se comenta as alternativas a
esse tipo de financiamento que começam a aparecer. No boxe de teatro – Processo colaborativo
no teatro, o caso da lei do fomento que foi implementada em 2002 na cidade de São Paulo é comentado e são dados alguns exemplos de experiências
teatrais que se desdobraram a partir dessa iniciativa. No boxe de música – Tecnologia e volta às
raízes, é descrita a transformação que os meios
digitais causaram na produção e consumo de música, e como novas formas de comercialização que
envolvem shows e vendas de DVDs ao público local
estão revolucionando a cena musical em cidades
como Belém. O tema é abordado ainda no boxe de
Temas interdisciplinares Arte e Economia – O
mercado de arte, no qual as estratégias de comercialização do artista inglês Damien Hirst e as alternativas de comercialização de jovens organizados
em coletivos são apresentadas.

Ester Mahlangu bordando um tapete. Foto de 2009.

Bordado
África do sul – África
Manual
Tradição ancestral
Simbólico
Emancipação das mulheres através da arte
Shirin Neshat/Cynthia Preston/Cortesia Galeria
Gladstone, Nova York, EUA.

Shirin Neshat. Silêncio rebelde, Série
Mulheres de Alá, fotografia tirada
por Cynthia Preston, impressão pb,
27,9 cm x 35,6 cm, 1994.

Fotografia
Irã – Ásia
Manual e tecnológico
Multidisciplinar
(texto, caligrafia,
fotografia, performance)
Político

leiturA dAs imAgens

Reprodução/Arquivo da editora

Chelpa Ferro/Acervo do artista

Professor, para reforçar a ideia de interdisciplinaridade na arte, compare quatro trabalhos artísticos que foram reproduzidos neste capítulo nas páginas 379, 381, 382 e 384.

Chelpa Ferro, Nadabhrama, 2004. 26a Bienal Internacional
de São Paulo. Galhos de árvore (pau-negro), motor, base
de ferro e circuito elétrico.
Pipilotti Rist. Ever is over all, videoinstalação, 1997.

Videoinstalação
Suíça – Europa
Tecnológico
Multidisciplinar (imagem, som, narrativa,
espaço)
Experiência sensorial

Instalação sonora
Brasil – América do Sul
Natural e tecnológico
Coletivo
Multidisciplinar
(escultura, som, interação)
Coletivo
Experiência sensorial
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Boxe soBre cinemA

para encerrar

Desenhos animados e tecnologia digital: o
boxe fala da transformação na linguagem dos desenhos animados, que agora são realizados a partir de
modelagem 3D e do hibridismo da linguagem do cinema com a animação. Mostra ainda a exceção do estúdio Ghibli, no Japão, que continua trabalhando com
desenho em duas dimensões e produzindo sucessos.

Quais são seus clipes favoritos?
Professor, reserve um tempo para esta atividade. Estimule os alunos a mostrar seu repertório visual. É fundamental que essa troca de referências
aconteça na escola.
Sobre os clipes apresentados, pergunte quais
eles já conheciam. Entre as novidades, quais eles
gostaram mais de conhecer. Sobre os clipes com
“plano-sequência”, pergunte se perceberam em algum deles a existência de cortes escondidos por
efeitos visuais. Os clipes realmente foram feitos em
apenas uma tomada? Quais? Como eles imaginam
o processo necessário para gravar um clipe inteiro
usando apenas uma cena?
Sobre o gosto musical e a referência de cada aluno, pergunte a eles quais são seus clipes favoritos.
Pergunte se algum deles gosta de cantar, toca algum instrumento ou participa de uma banda.

Boxe soBre cinemA BrAsil
A retomada do cinema brasileiro: apresenta os filmes que na década de 1990 voltaram a ser
produzidos no Brasil e conseguiram boas bilheterias, como Carlota Joaquina, Central do Brasil e
Cidade de Deus. Descreve também o impacto da
tecnologia digital no cinema.

Boxe soBre músicA BrAsil
Tecnologia e volta a raízes: aborda a força da
música regional que surge na década de 1990 com
Chico Science, e como estes sons regionais reinventaram o mercado de música no século XXI, produzindo shows tecnológicos e vendendo produções
audiovisuais caseiras, como é o caso do tecnobrega.

Boxe soBre teAtro
Processo colaborativo no teatro: descreve
as questões ligadas ao fomento e as novas possibilidades de vivências e pesquisas sociais que os grupos de teatro vêm promovendo. Descreve também
a forma de produção colaborativa em que o trabalho coletivo é enriquecido pelas especificidades de
cada membro do grupo.

pesquisA – videoclipe
Professor, dê preferência para que os alunos assistam aos videoclipes feitos em plano-sequência;
tanto o I Gotta Feeling, dos estudantes de Montreal,
quanto A banda mais bonita da cidade, dirigido
por Vinícius Nisi, são vídeos que vão ajudar a turma
a realizar a Ação proposta a seguir.

Ação – produzindo um videoclipe
Professor, o resultado desta atividade depende
do trabalho em equipe. Cada aluno tem seu gosto
musical. Procure ajudá-los na escolha da música e
na tomada de decisões, mediando os debates e estimulando a união entre os alunos.
A classe deve assistir juntamente ao(s) clipe(s)
e conversar sobre sua elaboração e o processo de
produção. Questione os alunos sobre as dificuldades que enfrentaram: como foi trabalhar divididos
em grupos mais numerosos? O que foi mais difícil:
criar a coreografia ou sincronizar todos os participantes com a música? O vídeo representa bem a
música? Questione a atuação dos alunos: eles se
soltaram? A coreografia conseguiu aproveitar os talentos individuais? Sobre a qualidade das imagens:
o plano foi bem filmado? O câmera conseguiu manter o enquadramento enquanto se movimentava?
O plano-sequência foi bem ensaiado? Surpreendeu
na originalidade ou na realização? E, finalmente, o
que pode ser melhorado?

atividade complementar (pesquisa e ação)...
1. Pesquisa teórica – teatro contemporâneo
Pesquisaremos agora alguns dos grupos que atualmente animam a cena teatral brasileira. Pense em tudo que você leu, assistiu e praticou em seus encontros de teatro ao longo
dos três anos do Ensino Médio.
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• Cia Teatro da Vertigem – São Paulo. Site oficial: <www.teatrodavertigem.com.br/>. acesso em: 30
maio 2013. procure em um buscador de vídeo e assista a um trecho do espetáculo Paraíso Perdido.
• Cia do Latão – São Paulo. Site oficial: <www.companhiadolatao.com.br/>. acesso em: 30 maio
2013. procure na internet e assista a um trecho do espetáculo Comédia do trabalho.
• Dolores Boca Aberta. Mecatrônica de Artes – São Paulo. Site oficial: <http://doloresbocaaberta.
wordpress.com/>. acesso em: 30 maio 2013. procure na internet e assista a um trecho do
espetáculo A Saga do Menino Diamante.
• Cia dos Atores – Rio de Janeiro. Site oficial: <www.ciadosatores.com.br/>. acesso em: 30
maio 2013. procure na internet e assista a um trecho do espetáculo Ensaio. Hamlet.
• Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz – Porto Alegre. Site oficial: <www.oinoisaquitraveiz.
com.br/testes/index.html>. procure em um buscador de vídeo e assista a um trecho do
espetáculo O Amargo Santo da Purificação.
O que mudou na sua capacidade como espectador? Quais aspectos da matéria teatral que
antes passavam despercebidos e hoje você percebe? Alguma coisa em sua forma de ler
uma cena teatral mudou? Como os assuntos são trabalhados nas cenas a que você assistiu? Qual debate cada companhia propõe?
Professor, conduza a conversa como um exercício de memória – busque sempre interligar os aspectos de leitura da cena
levantados pelos alunos com alguma referência já pesquisada pela turma. O teatro é feito dessa memória prática. Busque
compreender qual linguagem/aspecto teatral gerou mais interesse na turma; converse com todos sobre isso, elegendo com
eles dois encontros de que eles mais gostaram. Esses encontros serão a matéria-prima da pesquisa prática.

2. Pesquisa prática – retomando o que foi pesquisado
O que de mais marcante foi realizado pela turma nas experimentações com teatro? Será
possível revisitar o que fizemos?
Professor, sua tarefa agora será, partindo da conversa que você acaba de ter com a turma, buscar em seu livro os exercícios
dos encontros de que eles mais gostaram. Aqui, mais do que nunca, é necessário um olhar singular para as realizações de
cada turma. Relembre com eles o que realizaram, e conduza novamente a dinâmica da aula.
Lembrar não é um acidente, é uma ação – a tarefa proposta é inventar dinâmicas que sirvam a esse propósito. Você tem por
base os jogos descritos nos capítulos anteriores. Retome e, sobretudo, modiﬁque e invente da forma que lhe convier, essa é
a parte mais difícil de ser professor. É preciso observar a turma, perceber quais os assuntos que circulam nos jogos, quais
os interesses coletivos, que tipo de desaﬁo lhes mobiliza. A dinâmica conduzida neste momento deve servir ao grupo como
uma espécie de espelho, uma forma ativa de investigar o que aquele grupo se tornou.
Depois de realizar os jogos, converse com a turma sobre a experiência de rememorar uma dinâmica teatral. Pergunte o
que mudou de lá para cá, se a experiência foi menos ou mais intensa. Questione se os alunos estavam muito diferentes da
primeira vez que realizaram esta dinâmica.
Explique que no próximo encontro realizaremos cenas a partir de noticias de jornais. Peça portanto à turma que traga notícias e que venham todos vestidos de preto.

3. Ação – cenas de jornal
Você agora realizará, partindo de uma notícia de jornal, uma cena de 5 minutos. Siga as
orientações do professor e coloque em prática todo o potencial artístico que você desenvolveu ao longo do Ensino Médio. Invente cenários, procure espaços alternativos, improvise uma trilha sonora. Construa corpos expressivos, vozes engraçadas, pense na dinâmica
entre os atores. A soma das cenas criadas pela turma produzirá uma pequena peça.
Professor, para encerrar o processo de experimentações teatrais, você realizará com a turma uma pequena peça partindo
de notícias de jornais. Tudo deve ser feito na hora, sem que com isso o rigor com o trabalho diminua. Para tanto, você terá
uma dupla tarefa: primeiro, separar algumas notícias de jornais, caso o material trazido pela turma não gere muito interesse. E segundo, recolher uma quantidade generosa de jornal velho – o objeto ‘jornal’ servirá de matéria-prima para a peça.
Cena de jornal
Divida os alunos em grupos de 6 a 8 participantes. Forneça para cada grupo uma boa quantidade de jornais velhos.
Primeiramente, dê cinco minutos para que cada grupo converse sobre as notícias que trouxeram e decida qual desejam usar para a cena – o critério para escolha deve ser teatral, ou seja, que suscite no grupo alguma ideia criativa. Dê
mais cinco minutos para que cada grupo decida um local da escola para realizar sua cena. Lembre a todos que a escolha do lugar deve envolver também o local do público, bem como das entradas e saídas de cena. Com o local eleito,
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dê 10 minutos para que cada grupo deﬁna um roteiro de ações baseado no tema proposto pela notícia. Relembre que as
cenas devem ter de 3 a 5 minutos, nem mais nem menos. Esse roteiro de ações deve ser praticado enquanto é planejado,
dividido em três partes: apresentação do tema da cena, desenvolvimento e conclusão. As situações e personagens servem
ao desenvolvimento do assunto da cena como um todo. Por ﬁm, dê 5 minutos para que façam uma passagem da cena, sem
interrupções. Reúna todos os alunos e, de acordo com a organização das cenas pelo espaço da escola, deﬁna uma ordem
de apresentações. Na medida do possível, tente emendar um cena na outra, dando uma sensação de continuidade. No ﬁm,
realize um conversa sobre como cada grupo teatralizou sua notícia.
Esteja atento: Relembre a todos que a cena deve expressar um ponto de vista crítico em relação à notícia. O objeto jornal
deve ser usado de diversas maneiras, não somente como um jornal propriamente dito. Peça que utilizem o que experimentaram nos encontros de teatro para fazê-la: podem usar um coro, construções farsescas, algum elemento retomado de
uma cena feita nas aulas anteriores. Peça que utilizem elementos de interdisciplinaridade: é possível utilizar alguns dos
exercícios de artes visuais para compor o cenário? alguma música? alguma coreograﬁa de dança? algo apreendido no
documentário? Não existe nesta Ação um rigor da cena bem-feita, mas sim a utilização de um repertorio de trabalho que foi
ampliado graças às pesquisas e ações realizadas ao longo dos três anos.

4. Assista
Central do Brasil. Direção: Walter Salles. França/Brasil, 1998, 112 min.
Sinopse do filme:
Rio de Janeiro. Na estação Central do Brasil a pernambucana e analfabeta Ana e seu filho
Josué contratam Dora para escrever uma carta para o pai, que ficou no sertão. Na saída,
Ana é atropelada e morre, deixando sozinho na estação o filho de 8 anos. Sensibilizada,
Dora se aproxima do garoto e o leva para casa. Ele encontra a carta que a mãe ditou para
Dora numa gaveta cheia de cartas que deveriam ter sido postadas. Um fiscal perigoso da
estação leva o garoto para adoção. Dora desconfia que os órgãos dele seriam vendidos
e consegue recuperá-lo numa manobra engenhosa e arriscada. Ela decide levar Josué
de ônibus até Pernambuco. Depois de algumas aventuras, sem dinheiro, eles conseguem
carona num caminhão de romeiros. Chegam a Bom Jesus, vão para a antiga casa em que
morava o pai do menino e descobrem que ele mudou pra longe dali. Josué sugere a Dora
que escreva cartas para poderem comprar passagem. Ela escreve várias cartas e as envia
pelo correio e com o dinheiro, comem, descansam e seguem viagem. Ao chegar à cidade
encontram os irmãos mais velhos de Josué. Dora percebe que são bons rapazes e mesmo
afeiçoada pelo garoto decide partir.
Curiosidades:
– Central do Brasil é o primeiro papel de Vinicius de Oliveira no cinema. Vinicius tinha 10
anos quando encontrou por acaso o diretor Walter Salles no aeroporto Santos Dumont,
no Rio de Janeiro, onde trabalhava como engraxate. Vinicius participou de vários testes,
com outros 1 500 jovens atores, e sua performance foi tão convincente que ele acabou
sendo escolhido para protagonizar o papel de Josué.
– Walter Salles foi um dos cineastas que contribuíram para a retomada do cinema brasileiro, dando novo impulso a uma produção que se encontrava estagnada. O diretor
ganhou notoriedade inicialmente com o filme Terra estrangeira (1995). Walter Salles
também dirigiu outros filmes de grande sucesso, como Abril despedaçado (2001) e
Linha de passe (2008), nos quais o ator Vinicius de Oliveira também atuou.
O filme e o livro:
Após vinte anos de ditadura militar, a esperança por dias melhores foi logo estancada
pela crise do governo Collor nos anos 1990. O país havia sofrido intensas mudanças
nas últimas décadas, marcadas principalmente por um projeto desenvolvimentista que
privilegiou as regiões Sul e Sudeste, o que provocou uma intensa migração do eixo norte para o sul do país. Central do Brasil mostra a desordem urbana numa das maiores
cidades do país e a fuga forçada para um interior distante, desconhecido, carente e religioso. O filme também sintetiza um momento de novo fôlego para o cinema nacional,
que havia sido muito prejudicado depois da extinção da Embrafilme pelo governo Collor,
em 1990.

110

Arte_vu_PNLD2015_MP_094a112.indd 110

6/24/13 1:07 PM

Sugestões para aprofundar o filme em sala de aula:
1. O filme começa no contexto de uma grande cidade e a história se desenvolve no interior
do Nordeste. Pergunte aos alunos como o meio urbano e o rural são representados no
filme, observando principalmente os locais por onde passam os personagens.
2. Dora trabalha como escritora de cartas, um ofício que só é possível numa sociedade em
que muitas pessoas não dominam a escrita. Proponha uma discussão a respeito do analfabetismo no Brasil.
3. Instrua os alunos a pesquisarem sobre o que são as procissões e romarias, apoiando-se
na cena em que Dora entra na Casa dos Milagres e desmaia (Timecode: 01’13’’33).
4. Central do Brasil pode ser encarado como um ‘filme de estrada’, já que sua grande parte se passa enquanto os personagens estão viajando. O deslocamento constante produz encontros inesperados e fugazes, deixando margem para que a imaginação possa
construir em cima daquilo que não é mostrado no filme. Peça aos alunos que desenvolvam a história da vida pessoal do caminhoneiro e sua personalidade, imaginando
como é o cotidiano de sua profissão e como teria sido sua juventude, a partir do que é
revelado no filme.
5. Promova a audição de “Malungo”, da banda Nação Zumbi. Solicite que os alunos pesquisem na internet o significado dessa palavra.
• Peça que seja discutido em sala de que forma este significado se relaciona com o cenário mundial do início do século XXI, quando se tornou fácil e rápido o compartilhamento de informação em tempo real, para qualquer cidadão.
Resposta possível: Malungo é um termo banto, língua de um povo proveniente de Angola e Congo, que signiﬁca companheiro, camarada. Era como os escravos africanos chamavam seus companheiros de navio, na travessia do Atlântico
em direção às Américas. Esse signiﬁcado aponta para a imagem de estarem “juntos no mesmo barco”, o que se relaciona com o fato de, no século XXI, as pessoas estarem conectadas em rede, pela internet. A “navegação” no século XXI
tem a ver com ﬂuxos de informações, compartilhadas em tempo real.

6. Promova a audição de “Lá vem o alemão”, dos Mamonas Assassinas.
Essa canção é uma paródia, assimilando as principais características do pagode e reproduzindo alguns clichês de forma engraçada.
• Peça que, em grupos de quatro alunos, façam uma paródia de algum outro ritmo citado nas Páginas de Música. Para isso, podem partir de uma canção de sua escolha.
Pode-se manter a melodia original da canção e modificar só a letra ou compor melodia
e letra, parodiando o ritmo em geral e não uma canção específica. Quem toca algum
instrumento musical pode participar do conjunto com seu instrumento trazido de
casa.
Exemplo de ritmos a serem parodiados: rock, sertanejo, samba, bossa nova, frevo, axé, baião.

7. Solicite que os alunos, em grupos de três, pesquisem um ritmo não citado no capítulo
que se desenvolve na periferia de algum país pelo mundo e tem pontos de semelhanças
com os citados (tecnobrega, funk) no que se refere ao modo de produção, distribuição
e consumo. Peça que selecionem uma música, um vídeo e uma imagem que sintetizem
esse ritmo.
A ideia é que o grupo dê uma aula para a turma sobre o ritmo, expondo suas características musicais e também as particularidades como movimento musical.
Respostas possíveis: Sonideros, no México. São como são chamados os DJ’s, coloridos e detalhados.
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27ª- Bienal de São Paulo: como viver junto. Lisette Lagnado e Adriano Pedrosa [Ed.]. São Paulo: Fundação Bienal, 2006.
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Epílogo: Arte para todos
Este item apresenta o cenário do século XXI, os
desafios e transformações da sociedade. Abarca a
cultura digital e o modelo de trabalho compartilhado, a força da arte urbana, o conceito de remix e
mostra como a arte hoje deixa de ser exclusiva dos
artistas para ser também produzida pelo público.
Muitos coletivos e organizações não governamentais trabalham com formação de jovens nas periferias das grandes cidades e em cidades no interior
do Brasil. Esses grupos desenvolvem ações afirmativas que buscam valorizar a identidade, a cultura
local e em alguns casos profissionalizar os jovens
na música, na dança, no teatro. Visite as páginas de
alguns destes grupos na internet e acompanhe a produção de jovens artistas em todo o Brasil.
Bahia.
Associação Pracatum Ação Social:
<http://blogpracatum.blogspot.com.br/>.
Grupo Cultural Bagunçaço: <www.tvlata.org/projeto>.
Ilê Aiyé: <www.ileaiyeoficial.com/>.
Ceará.
Fundação Casa Grande:
<www.fundacaocasagrande.org.br/>.
Rio de Janeiro.
Afroreggae: <www.afroreggae.org/>.
Movimento Enraizados: <www.enraizados.com.br/>.
Nós do morro: <www.nosdomorro.com.br/>.
Minas Gerais
Grupo Cultural Entreface:
<http://gcentreface.blogspot.com.br/>.
Pernambuco.
Orquestra Popular da Bomba do Hemetério:
<www.opbh.com.br/>.
São Paulo.
Ação educativa: <www.acaoeducativa.org.br/>.
(Acessos em: jun. 2013).
Como sugestão de encerramento, o professor
pode propor novamente a pergunta inicial: O que
é arte? Para que serve?, debatendo a questão que
norteou todo o processo de ensino e aprendizagem
do curso. A proposta é verificar se houve um amadurecimento da turma em suas reflexões, a partir
da ampliação do repertório cultural e das práticas
realizadas.
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