
 
 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DE ARTES VISUAIS  

PROVA DE DESENHO 

 

Objetivo: identidade cultural. 

Justificativa: reflexão sobre os elementos culturais que constituem uma nação. 

Método : elaboração de desenho. 

Material: modelo de  bandeira do Brasil, tamanho 0,10  X  0,15 m, lápis grafite, lápis de cor, 
borracha. 

Exercício 1 - Desenho de observação da bandeira brasileira. (Desenho em preto e branco, com 
lápis grafite 6B.) 

Exercício 2 - A partir dos elementos geométricos que compõem a bandeira brasileira, desenvolver 
desenho em que a forma geométrica esteja inserida em algum elemento do folclore Nacional. 
(Desenho com lápis 6B e cor.) 

Exercício 3 – Desenvolver design de bandeira que represente a possibilidade de coexistência do 
homem com a diversidade étnica, cultural e biológica do planeta. (Desenho com lápis 6 B e cor.) 
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HABILIDADES ESPECÍFICAS DE ARTES VISUAIS  

PROVA DE HISTÓRIA DA ARTE 
 
I. Analise as duas obras cujas reproduções são fornecidas na página quatro, comentando 

suas similaridades e diferenças quanto aos aspectos formais (uso da cor e da pincelada, 

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

(Esta questão valerá 20% do total da prova.) 

 

Imagem 1: Jasper Johns. Three Flags [Três Bandeiras], 1958. Encáustica sobre tela, 77,8 

× 115,6 × 11,7 cm. Whitney Museum of American Art, Nova Iorque, Estados Unidos. 

Imagem 2: Marcelo Nitsche. Aliança para o Progresso, 1965. Esmalte sintético sobre 

duratex e corrente de ferro, 122 x 80 cm. Coleção Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

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

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

 

ARTE INTERNACIONAL 

1.  Ao analisar duas naturezas-mortas cubistas, uma de Pablo Picasso e a outra de Georges 

Braque, o historiador da arte Giulio Carlo Argan escreve: “Na revolução cubista, Picasso 

representa a força de ruptura e Braque, o rigor do método. Os dois, que entre 1907 e 1914 

trabalharam juntos para a fundação da nova pintura, chegaram ao ponto crítico por 

caminhos diversos. (...) O objetivo da pesquisa conjunta é, pois, conciliar Cézanne e os 

negros, o que, evidentemente, significava resolver dialeticamente as antíteses da história da 

arte.” (Giulio Carlo Argan. Arte Moderna. Do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 426.) 

Analise o excerto acima, comentando as principais características do Cubismo e indicando 

as diferentes maneiras que os artistas acima mencionados encontraram para construir 

analogias gerais que compõem suas obras. Destaque as diferenças entre a obra cubista de 

Picasso e Braque.  
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2. “Nenhuma informação ou conteúdo ideológico poderia subjugar o puro ‘ser’ da obra no 

espaço – afinal, para Donald Judd, principal crítico e artista do movimento, o objeto ‘é o que 

ele é’. Ao que o historiador Gilles Tiberghien complementa: ‘[Para eles] as coisas são. Elas 

não evocam nada além da especificidade de seu material e da unicidade de sua forma.’”  

(Ligia Canongia, O legado dos anos 60 e 70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005, p. 68.) 

No trecho destacado, Ligia Canongia menciona um movimento artístico ocorrido entre os 

anos 1960 e 1970, em que Donald Judd foi um dos artistas mais atuantes. Identifique esse 

movimento artístico, justifique sua resposta e ressalte os principais artistas que nele se 

enquadram. 

3. Dois anos após a morte de Pollock, em 1958, Allan Kaprow escreve um texto em que 

avalia o legado do artista. Nele, Kaprow afirma que Pollock foi responsável pela destruição 

da pintura, instaurando em seu lugar uma arte gestual, ritual, cujo impacto só poderia ser 

avaliado se nela fossem levados em conta “as mãos e o corpo que lançavam a tinta e 

entravam na tela”. Para Kaprow, Pollock deixou um legado para os jovens artistas: a partir 

de então deveriam se importar com elementos como o espaço, o movimento, a vida 

cotidiana e o corpo. Kaprow termina seu texto com uma previsão: “As pessoas ficarão 

deliciadas ou horrorizadas, os críticos ficarão confusos ou entretidos, mas esses serão, 

tenho certeza, os alquimistas dos anos 60”. Allan Kaprow, O legado de Jackson Pollock, em 

Glória Ferreira, Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006, p. 

45. 

A partir do enunciado da questão, elabore um pequeno texto que aborde manifestações 

artísticas as quais se refere Allan Kaprow, citando artistas e obras que respondem ao legado 

deixado de Jackson Pollock. 

 

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 combinavam 

então. (...) A ciência e a arte, dentro de um processo intricado, fabricavam ‘realidades’ 

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

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

Caminha, é um episódio muito expressivo dentro desses processos. (...) A pintura será 

encarregada de fixar e de imprimir nas mentes esse instante inaugural através do pincel de 

Vitor Meireles, então jovem e promissor talento.” Jorge Coli, Como estudar a arte brasileira 

do século XIX? São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005, p. 23-29. 
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Baseando-se na afirmação do autor, comente a obra de Vitor Meireles, analisando sua 

contribuição para a construção e instalação do mito do Descobrimento do Brasil, e inserindo-

a no contexto da arte brasileira do século XIX. 

2. "Mulheres Artistas: As Pioneiras (1880-1930)", exposição que esteve em cartaz na 

Pinacoteca do Estado de São Paulo de junho a setembro de 2015, trouxe à luz um debate 

sobre como abordar a exclusão das mulheres do universo profissional da arte, situação 

histórica bastante conhecida e que começou a ser tratada pelo universo acadêmico apenas 

em meados dos anos 1960, no calor de outras reivindicações feministas. No contexto do 

Modernismo brasileiro, podemos destacar duas importantes artistas: Tarsila do Amaral e 

Anita Malfatti. Após se conhecerem no ateliê do pintor Pedro Alexandrino, em 1919, 

mantiveram constante contato. Apenas uma delas participou, com cerca de vinte obras, da 

Semana de Arte Moderna em 1922. Escreva sobre a obra dessa artista, ressaltando suas 

peculiaridades e características, e comente como a artista absorveu as regras da arte 

internacional, criando seus próprios métodos. 

3. “A súbita irrupção de artistas – pintores, mais precisamente – no início dos anos 80 

parece ter sido algo mais próximo de um epifenômeno dos costumes, um modismo, do que 

um desdobramento natural (...). Saídos das escolas de arte como a Escola de Artes Visuais 

do Parque Lage (RJ) e da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP (SP) – (...), eles 

foram recebidos entusiasticamente por determinados setores da mídia, e com interesse 

mais discreto pelas instituições, com exceção das galerias de arte que vinham trabalhando 

nesse segmento.” (Agnaldo Farias, Breve roteiro para um panorama complexo: a produção 

contemporânea (1980 a 1994), em Nelson Aguilar (org.). Bienal Brasil Século XX. São 

Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1994, p. 427.) 

No trecho acima, Agnaldo Farias comenta uma das mais bem sucedidas “construções” da 

nossa história da arte brasileira, que com o tempo ganhou estatuto de mito, bem como um 

rótulo: Geração 80. O que vem a ser a chamada Geração 80? Por que se trata de uma 

“construção”? Comente sua resposta. Destaque os principais artistas que estão incluídos 

nesse contexto, discorrendo sobre algumas de suas obras. 
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Imagens 

Imagem 1 

 

Imagem 2 

 


