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A arte e suas belezas 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

A arte pode ser composta pela linguagem não verbal (por meio de imagens, sons, gestos, etc.) ou, 

ainda, pela linguagem verbal, formada por palavras. Quando ocorre a fusão entre os dois tipos de linguagem, 

chamamos de linguagem mista ou híbrida. É importante dizer, ainda, que ainda que a arte faça referência a 

algum período histórico ou político, essa não possui compromisso de retratar fidedignamente a realidade e 

possui o intuito de instigar, despertar o incômodo, romper com os padrões. 

 

Podemos entender a noção de arte como um meio de criação, produção de novas técnicas e 

perspectivas. Há diferentes visões artísticas, mas todas possuem em comum a intenção de representar 

simbolicamente a realidade, sendo assim, resultado de valores, experiências e culturas de um povo em um 

determinado momento ou contexto histórico.  

 

Transformação dos padrões de beleza na arte  

 

Cabe destacar que a arte segue alguns padrões de beleza que foram formulados pelos gregos na 

Antiguidade Clássica, relacionando a beleza a um ideal de perfeição. Entretanto, a partir do momento em 

que a sociedade se transforma, os padrões estéticos de arte também de modificam de acordo com o 

momento histórico, cultural, entre outros fatores.  

 

Além disso, a mídia televisa também tem papel influenciador na determinação dos padrões de beleza 

contemporâneo, deixando muitas vezes uma ditadura da beleza na sociedade devido à imposição de 

comportamentos e padrões estéticos. Dessa forma, o leitor deve assumir uma postura crítica em relação às 

obras apresentadas para não perpetuar preconceitos ou outros problemas presentes na cultura para os 

cidadãos. 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Em 1866, tendo encerrado seus estudos na Escola de Belas Artes, em Paris, Pedro Américo ofereceu a 

tela A Carioca ao imperador Pedro II, em reconhecimento ao seu mecenas. O nu feminino obedecia 

aos cânones da grande arte e pretendia ser uma alegoria feminina da nacionalidade. A tela, entretanto, 

foi recusada por imoral e licenciosa: mesmo não fugindo à regra oitocentista relativa à nudez na obra 

de arte, A Carioca não pôde, portanto, ser absorvida de imediato. A sensualidade tangível da figura 

feminina, próxima do orientalismo tão em voga na Europa, confrontou-se não somente com os limites 

morais, mas também com a orientação estética e cultural do Império. O que chocara mais: a nudez 

frontal ou um nu tão descolado do que se desejava como nudez nacional aceitável, por exemplo, 

aquela das românticas figuras indígenas? A Carioca oferecia um corpo simultaneamente ideal e 

obsceno: o alto  uma beleza imaterial  e o baixo  uma carnalidade excessiva. Sugeria uma mistura 

de estilos que, sem romper com a regra do decoro artístico, insinuava na tela algo inadequado ao 

repertório simbólico oficial. A exótica morena, que não é índia  nem mulata ou negra  poderia 

representar uma visualidade feminina brasileira e desfrutar de um lugar de destaque no imaginário da 
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O texto revela que a aceitação da representação do belo na obra de arte está condicionada à 

a) atemporalidade do tema abordado pelo artista, garantindo a perpetuação do objeto de arte 

elaborado. 

b) apropriação que o pintor faz dos grandes temas universais já recorrentes em uma vertente artística. 

c) adequação da produção artística a um projeto estético e ideológico dominante, determinado por 

fatores externos.  

d) assimilação de técnicas e recursos já utilizados por movimentos anteriores que trataram da 

temática. 

 

2. TEXTO I  

 
DUCHAMP, M. Roda de bicicleta. Aço e madeira,1,3 m x 64 cm x 42 cm, 1913. 

Museu de Arte Moderna de Nova York. 

DUCHAMP, M. Roda de bicicleta. Barcelona: Polígrafa, 1995. 

 

TEXTO II 

 

Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: 

 Isto dependia do objeto; em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look . É muito difícil 

escolher um objeto porque depois de quinze dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso 

chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A 

escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência 

total de bom ou mau gosto. 
CABANNE, P.Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido. 

São Paulo: Perspectiva, 1987 (adaptado). 

 

Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp inaugurou um 

modo de fazer arte que consiste em 

a) considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. 

b) resgatar de maneira radical o conceito do belo na arte.  

c) refletir sobre os princípios que determinam o que é uma obra de arte.  

c) criticar o uso de objetos industriais como obra de arte.  
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c  

De acordo com o texto, a obra recebeu certa rejeição pela falta de adequação do projeto estético e 

ideológico dominante estabelecido pelo Império.  

 

2. c 

Os textos I e II promovem no leitor um questionamento sobre a determinados padrões estéticos sobre a 

arte e promovem uma reflexão sobre o que determina o que é uma obra de arte ou não.  

 

 


