
História da Arte 



A história da arte  

Estuda a evolução das expressões artísticas, a constituição 

e a variação das formas, dos estilos, dos conceitos 

transmitidos através das obras de arte. 

Costuma referir-se à história das artes visuais mais 

tradicionais, como a pintura, escultura e arquitectura. 

Só se tornou uma disciplina acadêmica a partir de 1844, na 

Universidade de Berlim. 





A chamada arte da  

Pré-história  
Gravuras rupestres, estatuetas, pinturas, desenhos. 

A arte pré-histórica não está necessariamente ligada à ideia de 

"arte" e sim de comunicação 

Ainda hoje, povos caçadores produzem a dita "arte" e em 

algumas tribos de índios o  

conceito atual de obras de arte  

e também de comércio. 



Arte rupestre 

É a primeira demonstração de arte que  

se tem notícia na história humana. 

Seus vestígios datam de antes do  

desenvolvimento das grandes civilizações  

e tribos, como as do Antigo Egipto.  

Esse tipo de arte era caracterizado por ser feito com materiais como 

terra vermelha, carvão, e pigmentos amarelos (retirados também da 

terra).  

Os desenhos eram realizados em peles de animais, cascas de árvores e 

em paredes de cavernas.  

Retratavam animais, pessoas, e até sinais.  

  



As Grutas de Lascaux encontradas: 

1942 

 



Não existem muitos exemplos de arte-rupestre preservada, mas com certeza o 

mais famoso deles é o das cavernas de Lascaux, na França. 



Apesar de serem vistas como “mal-feitas e não-civilizadas”, as figuras 

podem ser consideradas um exemplo de sofisticação e inovação para os 

recursos na época. 



Havia cenas de caçadas, de espécies extintas, e em diferentes regiões.  



Arte pré-histórica  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria


As características da arte:  

pré-histórica  

Feitas pelos povos que viveram na  

pré-historia  

(exemplo: os aborígenes, os índios)  

Na pré-história, a arte não era algo 

que pudesse ser separada das  

outras esferas da vida.  

Ela não se separava dos mitos, da  

economia, da política, e essas  

atividades também não eram  

separadas entre si. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria


Religião primitiva 

O culto a uma Deusa mãe, ao feminino e a associação desta 

ao poder de dar a vida. 

Foram descobertas, no abrigo de rochas Cro-Magnon em 

Les Eyzies, conchas descritas como "o portal por onde 

uma criança vem ao mundo" e cobertas por um 

pigmento de cor ocre vermelho, que simbolizava o 

sangue, e que estavam intimamente ligados ao ritual de 

adoração às estatuetas femininas. 



Vênus neolíticas  

Encontradas muitas vezes numa posição central, em 

oposição aos símbolos masculinos. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_estatuetas_de_v%C3%AAnus


Arte do Paleolítico  

“Idade da Pedra Lascada” 

Tem início há cerca de dois milhões de anos estendendo-se até c. 

8000 a.C. 



Arte do Neolítico 

Teve início há cerca de 10.000 anos, quando o homem começa a domesticar animais 

e a dar os primeiros passos na agricultura. Surge a produção de cerâmica, a fiação e 

a tecelagem, assim como  

métodos básicos da  

construção arquitectural  

em madeira, tijolo e pedra.  

Iniciam-se também neste  

período as imponentes  

estruturas megalíticas,  

construções feitas com  

grandes pedras monolíticas,  

Relacionadas com o culto  

dos mortos ou com  

objectivos religiosos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domestica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A2mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tijolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_megal%C3%ADtico


Arte da Antiguidade 

Desenvolvida pelas civilizações antigas após a criação da 

escrita e que se estende até o paleocristão  

(primeiras expressões artísticas do cristianismo, 

produzidas para os cristãos ou por eles.) 



Arte mesopotâmica 

Entre os rios Tigre e Eufrates.  

Reproduziam caçadas, batalhas e cenas da vida dos reis e dos 

deuses.  

Havia estatuetas de cobre, colares, braceletes, utensílios 

trabalhados em ouro e prata com 

incrustações de  pedras. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_mesopot%C3%A2mica


Arte do vale do Nilo 

A ARTE EGIPCIA está relacionada com a vida 

religiosa, as pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides. 

As figuras eram mostradas de perfil.  

Os egípcios não trabalhavam com a técnica da perspectiva 

(imagens tridimensionais).  

Os desenhos eram acompanhados de textos 

 



As tintas eram obtidas na natureza  

(pó de minérios, substâncias orgânicas,  

etc). 

Templos, palácios e pirâmides 

foram construídos em homenagem aos  

    deuses e aos faraós:  

    grandiosos e  

    imponentes, pois  

    deviam mostrar todo  

    poder do faraó.  

    Eram construídos com blocos de pedra.  

 



Nefertiti, significa  

"a mais Bela chegou” 

 
Princesa do Império Mitanni (hoje 

Turquia), filha do rei Tushratta.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tushratta


Arte celta 

1200 a.C.  

Duas funções principais:  

Religiosa: pinturas e esculturas usadas  

para espantar maus espíritos ou para  

reverenciar a Natureza e seus deuses 

Bélica: decoração de espadas, 

escudos, capacetes, etc. 

 



Arte germânica 

Fabricação de armas e de jóias usando a arte de cortar ou 

entalhar a Madeira. 

A escultura em pedra foi destinada à decoração de igrejas e 

batistérios, seguindo o estilo do Império Romano.  

 



Arte egeia 

3000 A.C. A pintura tinha temas naturalistas, relatando 

principalmente a vida marinha e com uma certa freqüência 

eram representados Touros, tidos como sagrados, em "jogos"  

As manifestações artísticas  

que tem um tom alegre e  

descontraído. 

Lenda do Minotauro 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_egeia


Arte fenícia 

3000 a.C.  

Sua arte mais típica é representada nos escaravelhos de jaspe 

verde, encontrados principalmente nos cemitérios 

Faziam sofisticados sarcófagos de mármore e objetos de luxo, 

como jóias, estatuetas, garrafas de vidro e alabastro, caixas de 

marfim e recipientes de bronze. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/3000_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escaravelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jaspe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sarc%C3%B3fago
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmore
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatueta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alabastro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marfim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bronze


Arte da Antiguidade Clássica 

É o estilo artístico e cultura predominantes na Grécia Antiga 

entre os séculos VI e IV a.C. e a sua herança continuada na 

Roma Antiga.  

Os artistas tiveram que buscar uma solução que ligasse o divino 

ao humano.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_da_Antiguidade_Cl%C3%A1ssica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga


Predominaram na época os nus masculinos e a representação de 

atletas.  

Incluem a literatura clássica (greco-romana); literatura grega;  

literatura latina (poesia, teatro, filosofia  

grega); e as demais manifestações da sua 

cultura, crença (mitologia) e a vivência  

cultural (costumes da Antiga Grécia, e  

da Antiga Roma), a economia,  

sociedade e organização política,  

militar e religiosa. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_grega
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Costumes_da_Antiga_Gr%C3%A9cia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Costumes_da_Antiga_Roma&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Costumes_da_Antiga_Roma&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Costumes_da_Antiga_Roma&action=edit&redlink=1


 Os estilos dórico e jônico são os mais antigos da arquitetura grega.  

 O estilo dórico é simples, sólido, sóbrio e elegante; datam do fim do século VII 

a.C.  

 O estilo jônico é caracterizado pela graça, esbelteza e delicadeza dos detalhes; 

século VI a.C. 

 O estilo coríntio, versão mais elaborada do estilo jônico, tem profundos detalhes 

ornamentais, notadamente plantas estilizadas. Começou a ser usado no fim do 

século V a.C. tornou-se o estilo predominante; a maioria das construções romanas e 

neoclássicas utiliza esse estilo. 



Arte do cristianismo 

Arte copta       Arte paleocristã 



Arte paleocristã 

Produzida por, sendo um grupo minoritário perseguido, não 

produziu obras de arte duradouras.  

Nesse período o cristianismo era uma religião exclusiva das classes 

mais baixas, daí a falta de recursos para patrociná-la.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_paleocrist%C3%A3


Os primeiros indícios surgem em inícios do sec; nas catacumbas 

romanas, lugar de culto e refúgio cristãos. Normalmente os 

primeiros cristãos representavam o corpo humano 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catacumba_romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catacumba_romana


Desenvolveam sua própria iconografia, símbolos como o peixe 

(Ictus), pavão, Cordeiro de Deus ou uma âncora. Mais : 

profeta Jonas, Daniel "Bom Pastor, e a pomba.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Iconografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ictus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cordeiro_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ncora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Profeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jonas_(profeta)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_(profeta)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Pastor


Na Arquitetura: Até à declaração de liberdade de culto, a arte 

cristã não tinha uma tipologia arquitectónica própria, optando 

por celebrar o seu culto em lugares pouco relevantes.  

Com Constantino surge o edifício religioso de planta centralizada 

(circular, poligonal ou em cruz) baseado no balneário romano 

   adaptado agora como basílica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Balne%C3%A1rio_romano&action=edit&redlink=1


A basílica cristã 

Com o apoio de Constantino e de sua mãe, a imperatriz Helena, 

os cristãos passaram a construir edifícios maiores e mais 

belos.  

Tinham uma nave central, um corredor de cada lado, uma abside 

no final com uma plataforma elevada, onde se sentavam o 

bispo e os padres.   1. Bispo 2. Clero 

      3. Altar 4. Ambões  

      do Ev. e da Epist. 5. Adro 

      6. Batistério ou fonte  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Helena_(territ%C3%B3rio)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nave_(arquitetura)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abside


Mosaico: a necessidade de decorar impulsiona a produção artística 

do mosaico. 

Imagens policromáticas. 

O cristianismo baseia o seu conteúdo nos textos sagrados da bíblia. 

Esculturas, Bustos…  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosaico


Arte da Idade Média 

(séculos V-XIV)  

Integração da pintura, escultura e arquitetura com predominancia 

dos temas religiosos 

Teocentrismo (Deus como centro de tudo). 

Havia dois estilos básicos:  

• românico  

• gótico. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_da_Idade_M%C3%A9dia


ESTILO ROMÂNICO 

 

 Abóbadas em substituição ao telhado das basílicas; 

Pilares maciços que sustentavam as paredes espessas; 

Aberturas raras e estreitas usadas como janelas; 

Torres, que aparecem no cruzamento das naves ou na fachada;  

Arcos que são formados por 180 graus. 

 



As igrejas deveriam ser fortes e resistentes para barrarem a entrada das 

“forças do mal”, enquanto os castelos deveriam proteger as pessoas dos 

ataques inimigos durante as guerras. 



Poucas pessoas sabiam ler, a Igreja recorria à pintura e à escultura para 

narrar histórias bíblicas ou comunicar valores religiosos aos fiéis.  

A figura de Cristo, é sempre maior do que as outras que o cercam.  



ESTILO GÓTICO 

 
Verticalismo. 

Arco quebrado ou ogival. 

Abóbada de arcos cruzados. 

O vitral. 

 



“beleza, elegância, delicadeza e engenharia perfeita”  

As construções (igrejas, mosteiros,  

castelos e catedrais) seguiram,  

algumas características em comum.  

O formato horizontal  

foi substituído pelo vertical,  

opção que fazia com que a  

construção estivesse mais  

próxima do céu.  

 



A pintura gótica queria ensinar a criação divina e, narrar as Escrituras 

para o maior número de pessoas, quase sempre analfabetas.  

A pintura é carregada de simbolismo, a fim de tocar emocionalmente o 

observador.  

 



As estátuas eram alongadas e não possuíam qualquer movimento, aos 

poucos, foi-se libertando das rígidas formas românicas e adquirindo 

maior expressão, primeiramente, no rosto e, depois nos movimentos.  

As roupas ficam mais pesadas e se multiplicam as dobras 

 



DANÇA E MÚSICA MEDIEVAL 

 
A música profana fez parte da corte medieval 

Os jograis 

A dança de roda: (mais primitiva 

forma de dança coletiva).  

No final da Idade Média a dança e  

a música tornaram-se parte de  

todos os acontecimentos festivos. 

 



VESTUÁRIO MEDIEVAL 

 

As roupas e os sapatos da época eram bastante volumosos e 

escondiam quase inteiramente o corpo, especialmente o da 

mulher;  

Já existia moda, uso de leques e jóias. 

 



Arte pré-românica 

A arte pré-românica é caracterizada por uma absorção de 

diversas influências que resultam nas fusões inovadoras 

entre elementos da cultura clássica com elementos cristãos e 

germânicos.  

Não se restringe a uma região específica 

Carlos Magno tornou-se patrono das artes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_pr%C3%A9-rom%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_pr%C3%A9-rom%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_pr%C3%A9-rom%C3%A2nica


Catedral de Aix-la Chapelle  - 

Alemanha. 



Cupula 



Púlpito da catedral, com painéis de marfim bizantino e 

inserções de vidro islâmico.  

Um dos painéis representa o deus pagão: Baco. 



Trono de Carlos Magno na Capela 

Palatina  de  Aix-la-Chapelle 



Busto de Carlos Magno 



Arte do Renascimento à 

modernidade 
Renascimento    Maneirismo 

Barroco     Rococó 

 

Neoclassicismo Academicismo Neogótico  

Neomourisco Neomudéjar Neomanuelino 

Romantismo Pré-rafaelitas  e Nazarenos  

 



Renascimento 

As obras renascentistas foram marcadas pela riqueza de detalhes 

e a reprodução de traços humanos.  

Itália séc. XIV, marcou a mudança da idade Média para a idade 

Moderna.  

Do teocentrismo Medieval (via em Deus todas as coisas), o 

homem avançou para o Humanismo, (filosofia surgida no 

Renascimento,  predominate na idade Moderna.  

Foi neste período que o homem passou a ser o centro do mundo. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_Renascentista


A arte renascentista tem como características a valorização do 

homem, a inspiração dos modelos greco-romanos, perfeição 

das formas, equilíbrio e harmonia, arte para a elite da época e a 

volta à natureza como fonte de inspiração.  

    

 

 

 

 

 

 

O Renascimento da Vênus / Botticelli  

 



O homem descobriu que a Terra não era o centro do Universo e 

sim o Sol; que a Terra não era plana, e sim redonda e girava em 

torno de si mesma; que haviam outros povos que habitavam o 

planeta, não só os Europeus e Asiáticos, etc. 

 

 

 

 

     

    A criação de Adão / Michelangelo 



O artista começa a ser valorizado como pessoa, como um criador, 

como gênio. 

 



A arte ganha autonomia, conquista seu próprio espaço e não é 

mais julgada como parte integrante da religião. 

Os artistas estudam o corpo humano, 

procurando harmonia e  

perfeição nas formas e  

vão buscar sua inspiração  

nos povos greco-romanos. 



Davi é uma das esculturas mais famosas do 

artista renascentista Michelangelo 



A estátua do rei Davi prestes a lutar contra Golias tem uma 

história interessante e encontrou seu lugar definitivo sob 

circunstâncias dramáticas.  

Aos 26 anos de idade, Michelangelo tinha por tarefa terminar 

uma escultura já começada e abandonada por um outro 

artista, mas ela se tornou algo memorável. 

Michelangelo recebeu um salário mensal e um prazo de dois 

anos. Disseram-lhe ainda que, se seus patronos florentinos 

gostassem do resultado, ele receberia um pagamento 

adicional. Michelangelo concluiu o trabalho antes do 

prazo.Um grupo de notáveis artistas florentinos decidiu que a 

escultura deveria ser colocada em frente ao parlamento do 

governo civil, o Palazzo Vecchio, na Piazza della Signoria. Na 

calada da noite, a enorme estátua saiu do ateliê, nas 

proximidades da catedral. 



O maior exemplo da arquitetura renascentista é a Basílica de São 

Pedro, em Roma, construída em 1506.  

Bramante, seu primeiro arquiteto, projetou uma planta em forma 

de cruz grega, com elevada cúpula central.  

Mais tarde Rafael alterou-a para uma forma retangular.  

O projeto da cúpula foi  

obra de Michelangelo   

Mas foi somente  

terminada  por  

Giacomo Della Porta.  



Praça de São Pedro 
 

Desenhada por Bernini no século XVII em estilo clássico mas com 

adições do barroco.  

O obelisco central tem 40 metros de altura, incluindo a base e a 

cruz no topo.  

O Obelisco data do século I d.C. e foi trazido para Roma no 

reinado do imperador Calígula.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bernini
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obelisco_do_Vaticano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obelisco_do_Vaticano
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_I_d.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%ADgula


Maneirismo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maneirismo


Barroco 

O berço do barroco é a Itália do  

século XVII.  

Após o processo de Reformas  

Religiosas, ocorrido no século XVI,  

a Igreja Católica havia perdido  

muito espaço e poder.   

 

     Detalhe de o Cristo do carregamento da Cruz, por Aleijadinho  

 



As esculturas barrocas mostram faces humanas marcadas pelas 

emoções, principalmente o sofrimento. 

    

      São João Batista, de  

      Caravaggio  

 



Os traços se contorcem, demonstrando um movimento exagerado. 

Predominam nas esculturas as curvas, os relevos e a utilização 

da cor dourada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Êxtase de Santa Teresa - Bernini 



“… 

 

 

Via um anjo perto de mim […] sob forma corporal, o que não 

costumo ver senão muito raramente.[…] nesta visão o Senhor 

quis que assim o visse: não era grande, senão pequeno, 

formosíssimo, o rosto tão incendido, que deveria ser dos anjos 

que servem muito próximos de Deus, que parecem abrasar-se 

todos. […] Via-lhe nas mãos um comprido dardo de ouro. Na 

ponta de ferro julguei haver um pouco de fogo. Parecia 

algumas vezes metê-lo pelo meu coração a dentro, de modo 

que chegava às entranhas. Ao tirá-lo tinha eu a impressão de 

que as levava consigo, deixando-me toda abrasada em grande 

amor de Deus…  



… 

 

 

Era tão intensa a dor, que me fazia dar os gemidos de que falei. 

Essa dor imensa produz tão excessiva suavidade que não se 

deseja o seu fim, nem a alma se contenta com menos do que 

com Deus. Não é dor corporal senão espiritual, ainda que o 

corpo não deixe de ter sua parte, e até bem grande. É um trato 

de amor tão suave entre a alma e Deus, que suplico à sua 

Bondade o dê a provar a quem pensar que minto. 

         

 …”  

(TERESA DE JESUS, 1983, p. 236). REFERÊNCIA: TERESA 

DE JESUS, Santa. Livro da Vida. 6. ed. São Paulo: Paulus, 

1983. LACAN,  



Principais artistas do barroco:  

• espanhol Velásquez,  

• o italiano Caravaggio,  

• os belgas Van Dyck e Frans Hals,  

• os holandeses Rembrandt e Vermeer  

• e o flamengo Rubens. 

 

Caravaggio, Narcisso 

http://www.suapesquisa.com/biografias/rembrandt.htm


BARROCO NO 

BRASIL 

 
ALEIJADINHO 

 

Usava madeira e  

pedra-sabão. 

 

 

   Profeta Oséias  

   Aleijadinho 



Antônio Francisco Lisboa, mais 

conhecido como Aleijadinho,  

Escultor, entalhador, desenhista e 

arquiteto no Brasil colonial.  

Com um estilo relacionado ao 

Barroco e especialmente ao Rococó, 

é considerado o maior expoente da 

arte colonial em Minas Gerais 

(comumente chamada Barroco 

mineiro) e no Brasil colônia em geral.  

Toda sua obra foi realizada em 

Minas Gerais, especialmente nas 

cidades de Ouro Preto, Sabará, São 

João del-Rei e Congonhas do 

Campo.  

Os principais monumentos que 

contém suas obras são a Igreja de 

São Francisco de Assis de Ouro 

Preto e o Santuário do Bom Jesus 

de Matosinhos.  

Para vários pesquisadores, 

Aleijadinho é o maior nome do 

Barroco latinoamericano. 





Manuel da Costa Ataíde  

 

Nasceu em Mariana – MG . Mestre Ataíde, como ficou conhecido, foi 
pintor, foi entalhador, dourador, arquiteto, músico e professor. 

 

Detalhe de “A Virgem  

entrega o Menino Jesus a  

Santo Antônio de Pádua”,  

Matriz de Santo 

Antônio em Ouro Branco. 

  



Mestre Ataíde 

“A Coroação da Virgem pela Santíssima Trindade”, Matriz de 

Santo Antônio em Itaverava – MG; (próximo a Conselheiro 

Lafaiete – MG). 



“A Última Ceia” (1828), Colégio do Caraça – MG e São 

Miguel arcanjo, escultura; Itaverava – MG. 



BARROCO NO BRASIL 

 

Destaques para: 

Escultura: Mestre Valentim.  

Literatura: Gregório de Matos Guerra ("Boca do Inferno");  

 e padre Antônio Vieira que ganhou destaque com seus 

sermões... 



Arte moderna 

 século XIX até meados dos anos 1970  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_1970


Nova abordagem em um momento no qual não 

mais era importante que ela representasse 

literalmente um assunto ou objeto  

 



Maneiras novas de representar a luz e o 

espaço através da cor e da pintura.  

 



Explosão criativa: fauvismo, cubismo, expressionismo e 

futurismo. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fauvismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cubismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expressionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futurismo


Montmartre e Montparnasse: bairros de Paris, França  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Montmartre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montparnasse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a


Rejeição da ideia de "o moderno" e criação tipicamente de 

trabalhos pós-modernos. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-modernismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-modernismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-modernismo




Arte contemporânea 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A2nea


Surge na segunda metade do século XX  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


Necessidade  

da  

produção  

em  

massa  



Revela-se na pintura,  

na literatura,  

na moda,  

no cinema… 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema


Entre os movimentos mais célebres estão: 

Op Art, Videoarte, Happening, Fluxus, Pop Art,  

Expressionismo Abstracto, a Arte conceptual, a Arte Povera,  

Minimalismo, a Body Art,  

Fotorrealismo,  

Internet Art e a Street Art,  

A arte das ruas, baseada na cultura do grafiti e inspirada 

faccionalmente na geração hip-hop, tida muitas vezes como 

vandalismo. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Videoarte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Happening
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expressionismo_Abstracto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_conceptual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_Povera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minimalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Body_Art
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotorrealismo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Art&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Street_Art
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grafiti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vandalismo








Dentres elas destaco o Minimalismo 

Minimalismo é um movimento artístico e cultural que surgiu nos 

Estados Unidos no começo da década de 1960. 

Principais características do Minimalismo: 

- Elaboração de obras (pinturas, esculturas, músicas, peças de 

teatro) com a utilização do mínimo de recursos; 

- Utilização de poucas cores nas pinturas; 

- Nas artes plásticas, destaque para o uso de formas 

geométricas com repetições simétricas; 

- Criação de músicas com poucas notas musicais, valorizando 

a repetição sonora. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minimalismo


Minimalismo 



Igreja Minimalista em Portugal 
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