
	

1	
	

Habilidades Específicas em Artes Visuais  

Prova de História da Arte 

 

I. Analise as duas obras cujas reproduções foram fornecidas, comentando suas 

similaridades e diferenças no que se refere aos aspectos formais (uso da cor e da pincelada, 

função da cor e do desenho, relação figura e fundo, etc.) e à temática abordada. (Esta 

questão valerá 20% do total da prova.) 

 

Imagem 1: Umberto Boccioni, Formas únicas de continuidade no espaço, 1913. Bronze, 116 

X 85 X 38 cm. Coleção: Museu de Arte Contemporânea da USP. 

Imagem 2: José Resende, O passante, 1995. Aço Corten, 1200 X 90 X 400 cm. Coleção 

Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

 

II. Entre as questões abaixo, escolha uma sobre arte no Brasil e uma sobre arte 

internacional e responda. (Cada questão valerá 40% do total da prova.) 

 

ARTE BRASILEIRA 

1. “A descoberta do Brasil foi uma invenção do século XIX. Ela resultou das solicitações 

feitas pelo romantismo nascente e pelo projeto de construção nacional que se combinava 

então. A ciência e a arte, dentro de um processo intrincado, fabricavam realidades 

mitológicas que tiveram, e ainda têm, vida prolongada e persistente. O quadro de Victor 

Meirelles, retratando a primeira missa no Brasil, tal como foi descrita por Pero Vaz de 

Caminha, é um episódio muito expressivo dentro desses processos. Ele fez, em grande 

parte, com que o descobrimento tomasse corpo e se instalasse de modo definitivo no interior 

de nossa cultura.” 

(Jorge Coli, “Primeira Missa” e invenção da descoberta, em Adauto Novaes (org.), A 

descoberta do homem e do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 107.) 

 

A partir dessa afirmação de Jorge Coli, escreva sobre a obra de Victor Meirelles e sobre a 

importância da pintura de história no Brasil da segunda metade do século XIX. 
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2. Comente a seguinte afirmação de Aracy Amaral sobre a relação entre o modernismo 

brasileiro e o art déco, e discorra sobre as principais características da obra de Victor 

Brecheret dos anos 1920: 

 

“A tal ponto é poderosa a influência do art déco, ou seja, do moderno em geral, sobre os 

artistas brasileiros, que alguns não acusam a influência de uma ou outra personalidade 

artística da Escola de Paris desse período, mas assinalam em seu trabalho a influência 

direta do difuso art déco. (...) No caso do escultor Victor Brecheret (1894-1955), deve-se 

observar que, mais forte do que a influência brancusiana, ele absorveu a estilização art 

déco. Ou seja: a elegância maneirista da linha art déco, que para Brancusi não passaria de 

um degrau no processo de uma depuração, para Brecheret é transformada em característica 

de sua escultura em seu período mais significativo: os anos 20.” 

(Aracy Amaral, Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo: Editora 34, 1998, p. 42 e 44.) 

 

3. "Para os artistas brasileiros, na década de 1970, a experimentação de novos meios como 

o xerox, pela sua possibilidade de reprodução rápida e fácil, aliou-se à abrangência e 

universalidade da arte postal. Os carimbos e cartões postais são frequentemente recriados e 

distribuídos em redes alternativas. Muitas vezes, especialmente na América Latina, o 

conteúdo desses trabalhos, nos difíceis anos de 60 e 70, é eminentemente político. A arte 

postal constituiu-se, naquele momento, numa estratégia de liberdade diante do contexto 

político opressor”. 

 
(Cristina Freire, “Arte postal: comunicação marginal”, em Arte conceitual e conceitualismos: 
anos 70 no acervo do MAC/USP. São Paulo: MAC/USP, 2000, p.76.) 
 

Segundo Cristina Freire, as propostas de Paulo Brusky, artista pernambucano, alimentaram 

essa rede de troca de informações artísticas e diversificaram o ambiente artístico brasileiro 

dos anos 1970. Discorra sobre a obra de Bruscky produzida em meio a esse contexto, 

destacando a importância de sua contribuição para arte postal no Brasil e no mundo. 

 

ARTE INTERNACIONAL 

1. “Tentei exprimir com o vermelho e com o verde as terríveis paixões do homem”, escreve 

Van Gogh em carta ao irmão, reproduzida no livro de Mário de Micheli. Sobre este trecho, 

Micheli comenta: “a lei da cor naturalista dos impressionistas caiu. Para Van Gogh, a cor 

tem agora o valor de uma violenta metáfora, adquire uma virtude de persuasão autônoma, 

ainda que não distinta da inspiração geral da obra”.  

(Mário de Micheli. As vanguardas artísticas. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 27.) 
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A partir dessa afirmação de Van Gogh e do comentário de Micheli, escreva sobre as 

principais características do trabalho do pintor holandês após seu contato com o 

impressionismo e sobre sua importância para a arte do início do século XX.  

 

2. “Em [Jasper] Johns, o gesto da pintura acaba por trazer às coisas noções comuns, que se 

tornaram emblemáticas da mentalidade média, e cujo significado simbólico consiste 

precisamente em não ter nenhum significado – por exemplo, a bandeira americana ou a 

latinha de cerveja. Que se empregue neste “refazer” uma extrema diligência, e até um 

sentido obstinadamente refinado da qualidade pictórica, apenas mostra a inutilidade da 

presença do artista numa sociedade prática e atarefada, e, se tanto, seu gosto em ali estar 

por despeito, como um parasita de que não será fácil se livrar.” 

(G. C. Argan, Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 575.) 

 

Baseando-se nesse comentário de Giulio Carlo Argan, discorra sobre a renovação ocorrida 

no cenário artístico norte-americano, e mesmo mundial, no início dos anos 1960, a partir da 

crítica empreendida à predominância da pintura abstrata e à figura do artista como gênio. 

 

3. “A dor sempre foi a matéria-prima do artista. A diferença, no meu caso, é que uso o meu 

corpo para isso. A ideia é mostrar que, num minuto, você sente dor e, no outro, passou. Se 

posso fazer isso com a minha vida, o público também pode", afirma Marina Abramovic, 

artista de origem iugoslava e ícone da body art e arte da performance, em entrevista 

concedida ao Jornal Folha de São Paulo, quando de sua última estada no Brasil e publicada 

em 16 de março de 2012. 

 

A partir desse depoimento, escreva sobre a importância do trabalho de Abramovic e sobre 

as inovações trazidas para o campo artístico por movimentos como body art e performance. 
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Imagem 1: Umberto Boccioni, Formas únicas de continuidade no espaço, 1913. Bronze, 116 X 85 X 
38 cm. Coleção: Museu de Arte Contemporânea da USP. 
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Imagem 2: José Resende, O passante, 1995. Aço Corten, 1200 X 90 X 400 cm. Coleção Prefeitura 
do Rio de Janeiro. 

 



 

 

 

Habilidades Específicas em Artes Visuais 
 

Prova Específica 
 
 
1. Faça um desenho de natureza morta, aplicando o 
conceito de observação. 
 
 
 
2. Faça um desenho de natureza morta, aplicando 
conceito de interpretação ou estilização. 
 
 
 
3. Faça um desenho de natureza morta aplicando o 
conceito de síntese, ou simplificação máxima. 
O desenho deverá ser colorido com o material 
fornecido (lápis de cor). 
 


