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Apresentação

Com a Série Pesquisa e Documentação do IPHAN, a Instituição oferece ao público mais uma 

publicação baseada na documentação do Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro, um 

dos mais antigos dedicados ao tema, com o objetivo de dar acesso às fontes sobre a história da 

preservação do patrimônio cultural. 

Hanna Levy no IPHAN: história da arte e patrimônio apresenta um importante testemunho 

do esforço empreendido no Brasil, nas décadas de 1930 e 1940, para a constituição do campo da 

preservação associada à história da arte e à construção de uma historiografia da arte brasileira. 

A difusão e produção de conhecimento sobre esta produção artística era uma das principais 

ações da fase inicial do IPHAN, então SPHAN, buscando a valorização do patrimônio entendido 

como referência para uma identidade nacional. O Brasil num panorama maior das artes era 

pressuposto disso, como mostra a pesquisa desenvolvida pela historiadora da arte Adriana Na-

kamuta, organizadora deste livro, trazendo a público, no seu texto, além de importante biografia 

de Hanna Levy, uma avaliação das práticas usadas como modo de dar nexo e coerência às ações 

institucionais, diante de uma proposta política de constituição do patrimônio no Brasil. Tam-

bém o faz Marcus Tadeu no prefácio, situando a historiografia como constituidora de sentidos e 

valores, contrapondo o Barroco e o Rococó à sobriedade de outros estilos vistos como nobres, o 

que exigiu um esforço adicional de valoração das suas características e para sua preservação.

As aulas ministradas pela jovem historiadora alemã, Hanna Levy, transcritas integralmente e 
apresentadas no livro, segundo organização proposta por Adriana Nakamuta, e as correspondên-

cias trocadas com o Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, mostram esta iniciativa institucional 

como parte da referida política de afirmação de uma identidade nacional. 

Com a veiculação desta obra, a Coordenação-Geral de Pesquisa e Documentação do Depar-

tamento de Articulação e Fomento (Copedoc/DAF) dá continuidade ao cumprimento de uma 

das suas principais missões, que é a produção e o estímulo à produção de conhecimento sobre os 

bens culturais, com base nos acervos institucionais, visando à permanente produção de conheci-

mentos por meio das apropriações variadas da história da preservação no Brasil. 

Lia Motta

Coordenadora-Geral de Pesquisa e Documentação 

Copedoc/DAF/IPHAN









O Barroco não foi sempre valorizado como é hoje. Desde a ascensão do Iluminismo, o gosto 

das elites intelectuais e artísticas se viu às voltas com as soluções austeras e solenes advindas do 

Neoclassicismo, o estilo de uma nova era que tem, como pano de fundo, as transformações que 

redundariam na formação do mundo contemporâneo. A Europa iluminista e, depois, o Brasil 

dos anos oitocentos, passaram a olhar, com reticência e desdém, para as concepções artísticas 

agonizantes, que haviam sido marcadas pelo exagero, por uma tendência ao superlativo e pelo 

movimento exacerbado e impetuoso. O espírito de persuasão expresso na arte, que havia servido 

ao projeto da Contrarreforma ao longo do século XVII e, em boa parte, do seguinte, chegava 

historicamente ao seu termo. E o Barroco iniciaria sua jornada no deserto do esquecimento.

A chegada da Missão Artística Francesa ao Brasil em 1816 veio acelerar a tendência classici-

zante já verificada na era pombalina e que atingiria, nos anos oitocentos, seu apogeu. O estilo 

de Joachim Winckelmann (1717-1768) seria adotado como modelo estético do ensino oficial 

brasileiro, ao fundamentar a própria criação da Academia Imperial de Belas-Artes. Muito em-

bora a história do Neoclassicismo no Brasil tenha tido vida curta na pintura e na escultura, o 

estilo constituiu-se na base da formação estética de sucessivas gerações de todos aqueles que se 

interessariam por arte no país. Além disso, a arquitetura neoclássica, a despeito da superação do 

estilo em outras formas de artes, permaneceria com extraordinário vigor por praticamente todo 

o século XIX, sendo ainda incorporado pela etapa do Ecletismo. 

A pintura e a escultura brasileiras do século XIX, profundamente influenciadas pelo mo-

vimento romântico literário, logo se viram à busca da identidade nacional, fixando-se na re-

presentação da paisagem e do índio, através de concepções idealizadas. Para o Romantismo, a 

figura típica do brasileiro estava adstrita à pureza intocada pela civilização do mundo ocidental, 

constituindo-se na essência da brasilidade os ambientes e homens selvagens, onde as elaborações 

europeias não tinham lugar. E essa identidade que não se deixa contaminar pelo europeu – me-

nos ainda pelo africano –, é indiferente ao Barroco, embora o Romantismo não fosse, na Europa, 

avesso de todo a esse estilo, como demonstraram as obras de Goya e de Gericault. Por isso, tam-

bém no Brasil, o Romantismo acabou olhando, com alguma condescendência, para o Barroco, 

através de reapropriações livres da obra, por exemplo, de Pádua e Castro. 

Todavia, é necessário assinalar-se, no legado do Neoclassicismo e do Romantismo no Brasil, 

a par do enorme contributo artístico de que são depositários para a arte do século XIX, um 

saldo bastante desfavorável ao estilo que fizera erigir, por exemplo, o Convento Franciscano de 

Salvador ou, no Rio de Janeiro, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência e o 

Mosteiro de São Bento.  

Eram situações concorrentes que pesaram para o desprestígio, no final do século XIX e iní-

cio do XX, do estilo mais característico da fase colonial no Brasil. De um lado, a supremacia 

Prefácio

Marcus Tadeu Daniel Ribeiro





do rigor acadêmico que havia consagrado a retomada do clássico e a condenação simultânea 

de uma arte contraditória, exagerada e, não raro, entregue a soluções delirantes. De outro, a 

ascensão de um estilo – o Romantismo –, que não chega a redundar numa total eliminação do 

gosto neoclássico, especialmente na arquitetura, privilegiando, todavia, uma visão ufanista da 

terra e desinteressando-se por qualquer elemento que não fosse autóctone, próprio da terra. O 

Barroco, dentro dessa acepção, era um símbolo do europeu e uma alusão permanente à figura 

do elemento colonizador.

O homem do século XIX e início do seguinte, cuja identidade forjara-se no estado de espírito 

escapista do Romantismo e na tradição classicista, não se afeiçoava a esse Barroco mestiço, aqui 

desenvolvido especialmente nas áreas onde a influência do europeu havia sido menor e, por-

tanto, onde o estilo atingiu sua mais lírica e autêntica feição nacional. Esse homem se acostu-

maria ao sentido palaciano, sereno e nobre das linhas austeras do Neoclassicismo e mesmo das 

elaborações típicas do historicismo eclético. O Barroco, como também o Rococó que lhe vem na 

sequência, mas com o qual não se confunde, eram por demais afetados e artificiais ao contexto 

cultural do início do século XX. Daí as perdas que a cultura brasileira sofreu com a Reforma 

Passos e com a abertura da Presidente Vargas. 

Mas a necessidade de preservação do patrimônio cultural brasileiro, especialmente aquele da 

era barroca e rococó, já havia sido marcada durante o século XIX, por pessoas que perceberam 

a riqueza artística que se estava perdendo no Brasil. Um pintor de origem francesa, emigrado 

para o Rio de Janeiro na década de 1880, mas estabelecido em Minas Gerais em 1893 quando 

da Revolta da Armada, escreveu, no jornal “Le Brésil Republicain”, talvez o que venha a ser o 

primeiro artigo de jornal pleiteando a criação de órgãos destinados à proteção do patrimônio 

cultural brasileiro. Seu nome: Emílio Rouède (1848-1908). Escreve ele:

“Aquele que (...) quisesse dedicar seu tempo, sua atividade e sua inteligência a uma obra tão 

útil quanto agradável, deveria vir a Minas, instalar seu gabinete de estudo e seu centro de pes-

quisas na terra dos tesouros. E aqui, tendo em mãos documentos autênticos, cercado por belas 

construções dos séculos XVII e XVIII, no meio de obras de arte originais, de móveis antigos, de 

armas históricas e de amigos hospitaleiros, escrever um livro ao qual poderia dar como título: 

Origem da Arte na Terra do Ouro.

Aquele que realizasse este trabalho prestaria um importante serviço a este belo país. Ouso 

afirmar – e peço perdão pela franqueza – que é hora de se ocupar desta obra, porque documentos 

de valor desaparecem, monumentos históricos ameaçam ruir, esculturas admiráveis se perdem, 

quadros de mérito se deterioram e, sobretudo, porque a morte bate diariamente à porta dos an-

ciãos centenários, cujos avós, chegados nas bandeiras paulistas, trabalharam na construção das 

primeiras igrejas e, conseqüentemente, assistiram a introdução da arte nestas montanhas.

A narrativa desses netos dos primeiros habitantes civilizados desta parte do Brasil esclare-

ceria muitas dúvidas e desvendaria muitos mistérios àquele que resolvesse fazer este interes-

sante histórico.

É àquele que empreender este estudo que eu dedico estas cartas. É para este desconhecido que 

escrevo, sem pretensões, esta correspondência artística.

Se, por meio de algumas de minhas observações, eu facilitar sua tarefa e, se através das mi-





nhas pesquisas, eu lhe descobrir alguma obra de arte ignorada, considerarei meu trabalho ple-

namente recompensado.

Se, para maior felicidade, eu obtivesse das autoridades locais um pouco de atenção com os obje-

tos de arte, um pouco de cuidado com os documentos que se deterioram nas repartições do Estado, 

um pouco de respeito pelos monumentos que se desmoronam e, enfim, a criação de um arquivo 

para conservar as preciosas páginas dos séculos passados e a fundação de um museu para reunir os 

móveis, armas, costumes, jóias, tapeçarias, bordados, quadros e estátuas que se perdem ou que vão 

enriquecer as coleções do Rio de Janeiro, eu me consideraria o mais feliz dos mortais.”1

A visão de Emílio Rouède não teria eco nos meios artísticos, nem governamentais, infeliz-

mente. Naquele fim de século, o que permanecia era uma tradição que havia sido animada pelo 

gosto classicista e a crítica de arte pouco avançara com vistas a rever o preconceito que pairava 

sobre a arte da era colonial. Nessa época de fim de século, por exemplo, pontificava a opinião do 

mais renomado crítico de arte brasileiro, Luiz Gonzaga Duque Estrada (1863-1911), para quem 

o Barroco era uma “brutalidade inventada pelos fundadores da Inquisição”.2 Observe-se que 

Gonzaga Duque é um crítico de arte extremamente atuante no último quartel do século XIX e 

início do seguinte, sendo um intelectual cuja opinião em muito pesava no contexto cultural da 

capital do país. 

Não era uma opinião isolada, nem o fenômeno acontecia exclusivamente no ambiente brasil-

eiro. Como já se disse, o Barroco era visto pelos grandes teóricos e historiadores da arte inter-

nacionais de forma depreciativa. A própria palavra – “pérola deformada”, da qual o termo “bar-

roco” advém – já dá conta dessa má-vontade da historiografia em relação ao estilo de Borromini 

e dos Carracci. Francesco Milizia (1725-1798), no “Dicionário de Belas-Artes” (1797), refere-se 

ao Barroco como “o superlativo do bizarro, o excesso do ridículo”. O historiador da arte suíço 

Jacob Burkhardt (1818-1897), autor de “O Cicerone” (1860), para quem a “a arquitetura barroca 

fala a língua da Renascença, mas num dialeto selvagem”, é um dos primeiros a estabelecer uma 

relação entre o Renascimento e o estilo que se segue, imputando, a este último, um caráter de-

preciativo e menor que o estilo de Alberti e Leonardo.

Benedeto Croce, autor da “Storia dell’età barocca in Italia” (1927), considerava que os re-
quintes barrocos não iam além de contorções excessivas e decadentes, sem qualquer resultado 
positivo para a história da arte e da cultura europeias dos anos seiscentos e setecentos, enquanto 
exaltava outros predicados históricos do período alheios ao próprio movimento artístico, como o 
progresso do pensamento empirista e da ciência experimental e o avanço da Europa na direção 
da tolerância religiosa nos Estados que não assimilaram completamente a Contrarreforma. 

Um dos primeiros teóricos a pensar o Barroco sem uma visão preconceituosa em relação ao 
estilo foi Heinrich Wölfflin (1864-1945), que polariza, em “Conceitos fundamentais da História 
da Arte” (1915), cinco aspectos que distinguiriam, de forma radical, o Renascimento do Bar-
roco. Constituiu ele, assim, apesar de certas críticas que sua obra recebeu em razão de suas 
opções teóricas, uma referência da historiografia moderna sobre o estilo.

1 ROUÈDE, Emílio. “Correspondance de Minas”. (Seção) Le Brésil Republicain. Rio de Janeiro, 23 de maio de 1894.

2 DUQUE ESTRADA, Luiz Gonzaga. Arte brasileira: pintura e escultura. Rio de Janeiro: Lombaerts, 1888. p. 32.





Werner Weisbach, em seu “O Barroco como arte da Contra-reforma” (1921), aponta o pen-
samento cristão, mais especificamente aquele professado pela Igreja Católica como base para a 
elaboração intelectual do estilo que se difundiu por todos os países afetados pelas resoluções do 
Concílio de Trento (1545-1563). Mas “o Barroco era um fenômeno católico e, ao mesmo tempo, 
universal”, segundo observou Otto Maria Carpeaux.3 Essa universalidade a que o escritor se refe-
re não é apenas circunscrita ao plano espacial, mas temporal também. “Nosso tempo tem certas 
afinidades com o tempo barroco: nossas angústias religiosas, nossos abalos políticos e sociais, 
nossas preferências artísticas fizeram-no compreender o Barroco, por mais de um motivo. Com-
preendemos nele, agora, um ‘sistema de civilização’, o último ‘sistema fechado de civilização’, 
o último estilo que a Europa produziu. O Barroco deixou de ser um fato histórico, para ser uma 
atualidade viva”.

À medida que os estudos sobre o Barroco progrediam, sofisticaram-se, em corolário, as pos-
sibilidades diversas de abordagem histórica do estilo. A questão de sua subordinação específica 
ao domínio católico seria revista por outros historiadores da arte, como foi o caso de Émile 
Mâle, autor de “Arte religiosa após o Concílio de Trento” (1932), que evita usar o termo “Bar-
roco”, por achá-lo impreciso para bem definir a tendência artística em si.

Henri Focillon considerou o Barroco muito mais uma etapa necessariamente vivida no ocaso 
dos estilos do que um movimento artístico e cultural propriamente dito. Para Focillon, todos os 
estilos passariam por uma fase arcaica de formulação de seus princípios, uma outra etapa clás-
sica, onde atingia seu apogeu, e, finalmente, um momento final, marcado pela imaginação e por 
excessos, que deveria ser chamada de barroco. De estilo, passaria então à condição de uma ca-
racterística dos movimentos artísticos, presente em vários momentos da História da Arte, como 
na fase helenística da arte grega ou na flamejante, da gótica.

A reabilitação do Barroco foi-se efetivando de pouco em pouco na Europa, mas, no Brasil, 
demoraria ainda para que tais discussões tomassem assento no contexto cultural local, de ma-
neira a permitir um esforço sistemático, por parte das autoridades, para proteger o acervo artís-
tico e arquitetônico da fase colonial. A reforma Passos atingiu principalmente o casario da era 
colonial, com a derrubada de diversos imóveis situados no alinhamento da futura avenida Rio 
Branco, mas não chegou a ser tão danosa em relação às igrejas barrocas e rococós, cuja maior 
perda seria a de São Joaquim, situada na atual rua Marechal Floriano. 

A destruição maior ficaria reservada para a época da abertura da avenida Presidente Vargas, 
já com o IPHAN em pleno funcionamento, quando três igrejas barrocas foram destruídas num 
só golpe: Bom Jesus do Calvário, São Domingos e São Pedro dos Clérigos, esta última em estilo 
rocaille. A igreja da Candelária, no entanto, situada no mesmo alinhamento do eixo monumental 
que se abria, seria preservada. Com sua fachada elaborada pelo arquiteto pombalino Francesco 
Roscio e seu interior decorado com a típica majestade do Neoclassicismo, foi ela assim intei-
ramente preservada, quando o traçado da avenida contornou-lhe respeitosamente os flancos e 
seguiu seu caminho, deixando-a intocada.

3 CARPEAUX, Otto Maria. Teatro e Estado do Barroco: o Barroco como civilização universal. Estudos Avançados, Publicação 
quadrimestral do Instituto de Estudos Avançados da USP, São Paulo, ano 4, n. 10, set./dez. 1990, p. 7 (Série Arte e Criação).





O advento da Modernidade no Brasil será o ponto de discussão onde a ideia de brasilidade 
seria recolocada agora sob novas bases conceituais. O Grupo dos Cinco, o movimento do Pau-
brasil e, especialmente, a questão antropofágica, que Oswald de Andrade e Anita Malfatti en-
cabeçam, são momentos em que críticos e artistas se voltam para a realidade do país, dispostos 
a assumir a diversidade como base da constituição de nosso universo de valores culturais. Anita 
teria um depoimento sobre aquele momento em sua arte: “Encontrei em Minas as cores que 
adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Segui o ramerrão do gosto 
apurado... Mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para minhas telas: azul puríssimo, 
rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante, tudo em gradações mais ou menos fortes, conforme 
a mistura de branco. Pintura limpa, sobretudo, sem medo de cânones convencionais.”4 

A ideia da antropofagia permitia a recondução do Barroco ao universo de referências consti-
tutivas da história do povo brasileiro. A própria criação do IPHAN e da lei  que regulamenta a 
proteção do patrimônio cultural é um desdobramento de um processo histórico que se encontra 
intimamente relacionado com o modernismo brasileiro. Essa aceitação do Barroco e do Rococó 
pela classe intelectual e artística confere uma visibilidade à arte nacional que passa a interessar, 
pouco a pouco, não apenas à sociedade brasileira, especialmente pela ação propedêutica do então 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas também a estudiosos estrangeiros. 

No plano internacional, as décadas de 1930 e 1940 assistem a um novo surto classicizante. 
Nos países do Eixo, por exemplo, como também no Brasil e em outros da América do Sul, viu-
se florescer uma arquitetura de traçado austero, tendente às soluções ortogonais, com remissões 
constantes à gramática arquitetônica classicista. Os regimes autoritários que ascendem ao poder 
na Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, além de outros países, cultuam um “novo classicismo”, 
que se manifesta em vários prédios do setor público. No Brasil, esse tipo de arquitetura aparece, 
por exemplo, no prédio do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro e tem sido chamada de “ar-
quitetura getulista”. 

A valorização do Barroco e do Rococó, dentro desse contexto, acaba assumindo uma tomada 
de posição política de intelectuais e artistas, com implicações ideológicas inequívocas. Rodrigo 
Melo Franco de Andrade (1898-1969), primeiro diretor do órgão, procura favorecer os estudos 
da arte da era colonial e facilita o acesso de estudiosos brasileiros e estrangeiros aos arquivos da 
instituição que dirigia. 

A presença de intelectuais estrangeiros no Brasil, procurando desenvolver trabalhos sobre a 
arte do período colonial, é bastante significativa e esteve sempre relacionada ao IPHAN, mais do 
que à universidade. É dentro desse panorama que se pode olhar para o contributo de trabalhos 
como os de Robert Smith, Germain Bazin, Hannah Levy e, depois, John Bury, nomes que não 
apenas enriqueceram a historiografia artística do Barroco e do Rococó no Brasil, como também 
contribuíram para conferir, a esses estilos, uma maior visibilidade internacional.

4 Anita citada por AMARAL, Tarsila. Pintura, pau-brasil e antropofagia. Revista Anual do Salão de Maio, São Paulo, 
1939.







Hanna Levy: Ensino e Pesquisa em História 
da Arte no SPHAN (1937-1948)

Adriana Sanajotti Nakamuta

Introdução 

Como é de amplo conhecimento, no Brasil, foi no sentimento de afirmação nacional no século 

XIX e o projeto cultural do início do século XX, que as ações sistemáticas de preservação do 

patrimônio se apoiaram e a partir deles surgiram em um contexto político-estratégico e estatal. 

Nesse sentido, a socióloga Maria Cecília Londres Fonseca (2005, p. 21) adverte que a constituição 

de patrimônios históricos e artísticos nacionais “é uma prática característica dos Estados mo-

dernos que, através de determinados agentes, recrutados entre os intelectuais, e com base em ins-

trumentos jurídicos específicos, delimitam um conjunto de bens no espaço público”. Segundo 

a autora, é pelo valor que lhes são atribuídos, em defesa da sua permanência para as gerações 

futuras, que esses bens e manifestações culturais passam a ser vistos como símbolos da nação, 

ou seja, seu valor passa a ser de interesse público e social, perante o compromisso e a proteção 

regulada e assumida pelo Estado. 

Especificamente no caso brasileiro, a autora em questão ressalta que a constituição da prática 

de preservação do patrimônio surgiu assentada em dois pressupostos do modernismo: “no caráter 

ao mesmo tempo universal e particular das autênticas expressões artísticas e na autonomia rela-

tiva da esfera cultural em relação às outras esferas da vida social” (Fonseca, 2005, p. 92). 

Lauro Cavalcanti (2006), ao estudar a arquitetura moderna e brasileira, adverte que o per-

curso do final dos anos 1930 e início dos anos 1940 foi marcado por dois importantes segmen-

tos: a construção de monumentos estatais para o Estado Novo – intuito do Governo Vargas era 

imprimir a sua marca nas formas da capital federal, através da construção de “palácios” para 

abrigar os ministérios e órgãos públicos da nova administração; e a instauração do SPHAN – 

responsável pela constituição de um capital simbólico nacional, através da seleção e guarda das 

obras consideradas monumentos nacionais. Logo, a singularidade do modernismo brasileiro 

residiu na ação concomitante e dialética dos nossos intelectuais no desejo de construção utópica 

de um passado e de um futuro para a arte e para o próprio país. (Cavalcanti, 2006).

A criação oficial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, 

contou com intelectuais respeitados e bastante eruditos na época, além, obviamente, de Gustavo 

Capanema à frente do Ministério da Educação e Saúde (MES) – politicamente forte no governo 

getulista e identificado com vários escritores modernistas, principalmente com responsáveis 

pela organização do órgão federal de preservação.  





A “defesa de uma tradição para civilizar” (Andrade apud Gonçalves, 2002), foi o argu-

mento fundamental do discurso utilizado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, um dos idea-

lizadores do projeto de organização do SPHAN, cujo intuito era advertir que o Brasil só passaria 

a existir na medida em que possuísse um passado ou uma tradição, e esse passado valorizado 

teria essencialmente o papel de civilizador. Segundo ele, a apropriação do patrimônio histórico 

e artístico foi a solução encontrada para se apropriar do passado. Os monumentos, sobretudo 

os relativos à arquitetura colonial brasileira, “signos visuais de uma condição civilizada e a ma-

terialização de valores permanentes de civilização” (Andrade apud Gonçalves, 2002, p. 65), 

“solidificaram” essa concepção do patrimônio como formas visuais e culturais da memória e da 

identidade nacional tão almejada em fins dos anos 1930. 

O autor José Reginaldo Santos Gonçalves (2002) na obra que analisa os discursos do patrimônio 

cultural no Brasil, afirma que as chamadas “práticas culturais” de preservação histórica estive-

ram ligadas a uma concepção moderna de história, de forma que surgiam como um processo ine-

xorável de destruição, no qual valores, instituições e objetos associados a uma cultura, tradição, 

identidade, ou memória nacional, tendiam a perder-se, como no caso brasileiro. Na institucio-

nalização da prática de proteção do patrimônio pelo SPHAN, as primeiras ações se ancoravam 

na “realização do tombamento geral dos monumentos a fim de evitar a evasão e a destruição das 

obras, objetos de arte e de história, dignos de nossa tradição e apreço”, conforme justificativa 

dada por Rodrigo no jornal Diário da Noite do Rio de Janeiro em 1936 (Andrade, 1987, p. 24).

A proteção do patrimônio nacional pelo tombamento surgia como uma fórmula realista de 

compromisso entre o direito individual à propriedade privada e a defesa do interesse público 

pela preservação dos valores culturais ou, como o diretor do SPHAN costumava proclamar, “em 

defesa das peças mais caras à tradição e à arte do país” (Andrade, 1987, p. 24). Um instrumento 

jurídico, “elaborado por alguém com larga experiência jurídica como Rodrigo Melo Franco de 

Andrade, estava voltado basicamente para garantir, ao órgão que surgia, os meios legais para a 

sua atuação num campo extremamente complexo: a questão da propriedade.” (Fonseca, 2005, 

p. 104). Cabe ressaltar que essa solução do tombamento só se tornou possível porque a Con-

stituição de 1934 já havia estabelecido limites ao direito de propriedade, como, por exemplo, a 

definição do conceito de função social do bem.

É, portanto, de homens intelectuais e públicos, identificados e motivados pelo sentimento 

moderno de nacionalidade, que se constituiu o campo da preservação do patrimônio no Brasil. 

Além de compor parte dos interesses da nova política, esses agentes fizeram uso de um instru-

mento jurídico bastante avançado para a época, a fim de proteger os bens móveis e imóveis que 

representavam as manifestações culturais e simbólicas nacionais. 

No escopo dessas considerações, nota-se que a constituição do campo do patrimônio no Brasil 

se deve aos esforços empreendidos em prol de um projeto político-cultural e estratégico, fruto 

de relações de poder e disputas nas primeiras décadas do século XX, quando apropriar-se do 

patrimônio histórico e artístico nacional foi a forma encontrada para apoderar-se do passado: “a 

defesa de uma tradição para civilizar” (Andrade apud Gonçalves, 2002).

A verificação dessas referências acerca da constituição do campo do patrimônio cultural no 

Brasil foi fundamental para a organização e o desenvolvimento da presente pesquisa. 





Quando cheguei ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 

2005, como bolsista de História da Arte do Programa de Especialização em Patrimônio (PEP), 

na Gerência de Bens Moveis e Integrados (Gemov), foi-me dado um desafio a ser transformado 

em problemática de pesquisa. Interessava, naquele momento, para a Gemov, investigar e com-

preender o “papel” e a “relevância” dos historiadores da arte para o IPHAN, consequentemente 

para o campo do patrimônio. Na ocasião foi lançado um concurso público para provimento de 

148 vagas para o quadro de pessoal permanente do Instituto, sendo somente uma para História 

da Arte. 

No primeiro ano, a pesquisa se deteve na análise da implantação e da organização da meto-

dologia do Inventário de Bens Móveis e Integrados (INBMI), na década de 1980, tendo Minas 

Gerais como estado piloto para execução. A investigação partiu desse período, pois um novo 

grupo de profissionais passou a ser considerado importante para realização desses inventários, 

dentre eles os museólogos e historiadores da arte. Autores como Antonio Cândido, com o texto 

Patrimônio interior (1987) e Lygia Martins Costa, com A defesa do patrimônio cultural móvel 

(1987), ambos publicados na Revista do Patrimônio nº. 22, reclamavam da falta de atenção do 

próprio Instituto para a questão da preservação dos bens móveis e integrados e, sobretudo, da 

escassez de profissionais de História da Arte e Museologia para atuarem nesse campo.

Na esteira dessa investigação, uma série de textos e cursos sobre os primeiros trabalhos de 

inventários, assim como os agentes envolvidos com essa prática, foram localizados no Arquivo 

Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro. Dentre esses agentes e documentos, encontrou-se a 

participação da historiadora da arte alemã Hanna Levy, já nos primeiros anos do SPHAN, par-

ticularmente conhecida pelos artigos que publicou na Revista do Patrimônio, no período de 1940 

a 1945. 

De acordo com pesquisas sobre a constituição do campo do patrimônio a partir da história 

institucional, o SPHAN “caracterizou-se por ser não apenas uma instituição de preservação 

histórica, mas também uma instituição de pesquisa na área de história da arte e da arquitetura 

brasileira. Desse modo, desempenhou um importante papel na institucionalização dessas disci-

plinas (...)” (Gonçalves, 2002, p. 67-68). Isso se deve à importância das pesquisas que eram re-

alizadas desde os primeiros anos, garantindo uma função legitimadora dos discursos e propósi-

tos institucionais através de sistemática publicação da Revista do Patrimônio.

É a partir dessas referências que a participação de Hanna Levy no SPHAN será apresen-

tada neste artigo. Trata-se de explorar as informações contidas nos documentos encontrados nas 

Séries Arquivo Técnico e Administrativo e Personalidades, ambos na Subsérie Hanna Levy. Os 

documentos são correspondências trocadas principalmente entre o diretor do SPHAN, Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, e a historiadora da arte Hanna Levy no período de 1945 a 1948; as 

apostilas do arquiteto José de Souza Reis, com o conteúdo do curso de História da Arte para “es-

pecialização” dos técnicos da Instituição, ministrado por Levy. Além disso, serão analisados os 

artigos publicados pela autora na Revista do Patrimônio, sob os seguintes títulos: Valor histórico e 

artístico: importante problema da história da arte (1940), A propósito de três teorias sobre o Barroco 

(1941), A pintura colonial no Rio de Janeiro: notas sobre suas fontes e alguns de seus aspectos (1942), 

Modelos europeus na Pintura Colonial (1944) e Retratos coloniais (1945). 





Considerando que as relações de Levy no Brasil permanecem envoltas em certa obscuridade, 

importa ressaltar que as considerações que serão apresentadas neste artigo partem dos pres-

supostos de uma pesquisa em andamento, por isso não pretendem afirmar, tampouco preencher 

aspectos dessa lacuna “obscura”, mas levantar indícios, provocar questionamentos e suscitar 

hipóteses a partir dos documentos que se encontram no Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio 

de Janeiro. 

Espera-se que esta publicação forneça subsídios documentais para as pesquisas acerca das 

questões sobre a constituição da área de pesquisa em História da Arte no Brasil, particular-

mente associada ao trabalho de organização das práticas de preservação do patrimônio histórico 

e artístico nacional e ao desenvolvimento de metodologias de pesquisa. 

Hanna Levy: dados biográficos1

Hanna estava no Obersekunda ou Unterprima (Ensino Fundamental), quando sua 

professora adoeceu e uma colega mais velha assumiu a aula. Ela não conhecia a turma 

e decidiu passar slides de pinturas. A sala de aula foi escurecida e a professora solici-

tou às alunas que contassem o que viam e o que soubessem sobre o pintor. Hanna foi 

voluntária e dissertou brilhantemente sobre o primeiro quadro. Então ela mudou de 

lugar, desapercebida, até outra parte da sala e com voz disfarçada continuou a comen-

tar sobre o quadro seguinte e assim por diante, para grande surpresa da professora, que 

depois expressou sua admiração sobre o conhecimento extraordinário e expressividade 

da turma.2

Segundo Irene Below, autora do artigo “Aquela contraditória facilidade de inovação – A Crítica 

científica, a Sociologia da Arte e a Mediação da Arte” (Jene widersinnige Leichtigkeit der Innova-

tion) publicado nos Anais “Artistas e cientistas da arte no exílio” (Künstlerinnen und Kunstwis-

senschaftlerinnen in Exil), essa cena foi descrita por Gretl Falk, amiga de juventude e cunhada de 

Hanna Levy.3

Hanna Levy, nascida em 28 de setembro de 1912, em Osnabrück, na Alemanha, provinha da 

abastada burguesia judaica. Filha de Leo e Zilla Levy e irmã de Siegfried, Hanna e seu único e 

mais velho irmão, cresceram em um ambiente cultural privilegiado, possibilitado pela sua mãe. 

Zilla era uma pessoa notável, inteligente e instruída, lia muito e tinha grande interesse por pin-

1 As informações biográficas da historiadora alemã se encontram no artigo da Dra. Irene Below, Jene widersinnige Leich-
tigkeit der Innovation (Aquela contraditória facilidade de inovação) – A Crítica científica, a Sociologia da Arte e a Media-
ção da Arte, especialmente nos depoimentos de Lea Levy, a.a.O, 1995, coletado pela autora e apresentado no Colóquio 
Künstlerinnen und Kunstwissenschaftlerinnen im Exil (Artistas e cientistas da arte no exílio), Staatliche Galerie Moritz-
burg Halle, 27 a 29 de outubro 2000 (X. Tagung der Reihe Frauen im Exil – X. Colóquio da série Mulheres no Exílio. 
Disponível em: <http://www.kunststoff.ag/index.php?=109>. Acesso em: 15 jun. 2006. Tradução Bettina Grieco.

2 Lea Levy, Briefliche Mitteilung (Correspondência), janeiro, 1995.

3 Gretl casou-se com o irmão de Hanna, Siegfried Levy, e emigrou na década de 1930 para Israel, passando a ser chamar 
Lea Levy.





tura, música e arquitetura. A família morava em Osnabrück4, na Collegienwall 105, onde Leo era 

proprietário da Fábrica Overmeyer, responsável pela produção de roupas para trabalhadores e 

crianças. O negócio da família, que contava com 600 empregados, era grande e bem-sucedido. 

As condições financeiras favoráveis e a instrução oferecida desde cedo por Zilla possibilitaram a 

Hanna e Siegfried a formação em um ambiente cultural de museus e concertos, além do conheci-

mento das diversas reproduções de pintores e de suas biografias, mostradas e contadas pela mãe.

De acordo com a orientação predominante das mulheres burguesas de origem judaica, Zilla 

buscava a aceitação social através de uma boa formação para sua filha; por isso, era natural para 

a família que a jovem Levy estudasse História da Arte.

Foi no verão de 1932, em München, em eventos de História da Arte, com Pinder, Stange, Mi-

chalsky e Strauss, que ela se matriculou em Filosofia em Hönigswald e Gallwitz, e em Germanís-

tica, com Lotze. Em menos de um ano, a estudante de 21 anos deixou a Alemanha e continuou 

seu estudo na Sorbonne, em Paris.

Passado um ano de seus estudos na Sorbonne, Levy prestou seu primeiro exame, o Diploma 

de Estudos Superiores (Diplôme d’Études Supérieure), com um trabalho sobre Os conceitos fun-

damentais de História da Arte, de Heinrich Wölfflin6, com a nota “muito bom”. Dois anos depois 

defendeu a tese intitulada “HENRI WÖLFFLIN. Sa théorie. Ses prédécesseurs” (Henri Wölfflin, 

sua teoria e seus antecessores)7, referente ao trabalho metodológico de Jacob Burckhardt8, Konrad 

Fiedler9 e Adolf von Hildebrand10, em comparação com as teorias de Wölfflin, por meio de uma 

crítica aos conceitos fundamentais de História da Arte, além de uma proposta de estudo socio-

lógico para o campo da Arte.

4 Aportuguesada como Osnabruque, é a terceira maior cidade do estado federal alemão da Baixa Saxônica, situa-se na 
parte sul do estado e se localiza a 114 km a oeste da capital Hannover. Ocupa uma área de 119,80 km2 e, segundo infor-
mações estatísticas de 2005, sua população atual é de 164.066 habitantes. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Osnabr%C3%BCck>. Acesso em: 15 set. 2010.

5 Endereço onde morava a família de Hanna Levy.

6 Heinrich Wölfflin (1864-1945). Historiador da arte suíço, professor nas universidades de Basileia (1893-1901), Berlim 
(1901-12), Munique (1912-24) e Zurique (1924-34). Foi um dos historiadores da arte mais influentes de sua época e vários 
de seus livros encontram ainda hoje grande número de leitores. Entre os principais, incluem-se Die Klassische Kunst (A 
Arte Clássica, 1898) e Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (Princípios de História da Arte, 1915). (CHILVERS, Ian. Di-
cionário Oxford de Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 573). 

7 Um exemplar da tese de doutoramento de Hanna Levy se encontra na biblioteca do IPHAN, no Rio de Janeiro/RJ. A tese 
intitulada Henri Wölfflin. Sa théorie. Ses prédécesseurs, foi apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Paris 
em 1936. A tese está estruturada da seguinte forma: Chapitre I: 1. Les Concepts fondamentaux de Wölfflin 2. Applications 
des concepts fondamentaux de Wölfflin. Chapitre II: La théorie de l’historie de Jacques Burckhard 2. La Culture de la 
Renaissance 3. Critique de la conception de l’Historie de Burckhard. Chapitre III: La concepcion de l’Historie de l’art de 
Jacques Burckhard 1. Le Cicerone, L’Architeture de la Renaissance 2. Reflexions sur Rubens 3. Critique de la conception 
de l’historie de Burckhard. Chapitre IV: 1. La théorie de l’art de Fieldler. Chapitre V: 1. La théorie de Hildebrand. Chapitre 
VI: 1. Comparaison entre Wölfflin sés prédêcesseurs. Chapitre VII: 1. Critique des Concepts fondamentaux de l’historie 
de l’art. Chapitre VIII: Etude Sociologique.

8 Jacob Burckhardt (1818-1897). Historiador suíço, professor nas universidades de Zurique (1855-1858) e Basileia (1858-
1893). Foi o pioneiro da abordagem cultural da história, conhecido pela sua obra “A Cultura da Renascença na Itália”, 
publicada em 1860. Nesse trabalho, o autor defende que o homem, anteriormente consciente de si mesmo, “apenas en-
quanto membro de uma raça, de um povo, partido, família ou corporação”, tomou consciência de si próprio enquanto 
“individuo espiritual”. Essa visão romântica exerceu muita influência, mas também recebeu muitos ataques. (CHIL-
VERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 85). 





9 Konrad Fiedler (1841-1895). Crítico de arte alemão. Seguidor da teoria formalista de Wölfflin, que aplicou à arte crité-
rios científicos, como o estudo comparativo. 

10 Adolf von Hildebrand (1847-1921). “Escultor e crítico de arte alemão. Passou grande parte de sua carreira na Itália, 
onde se associou a Hans von Maréss, e é tido como um dos principais defensores da tradição escultórica clássica desse 
período. Hoje é mais conhecido pelo seu tratado ‘Das Problemas der Form in der bildenden Kunst (1893)’ que por sua 
obra escultórica”. (CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 255).

11 Extratos das cartas reproduzidas de Schaefer, citados pela Dra. Irene Below, no artigo Jene widersinnige Leichtigkeit der 
Innovation (Aquela contraditória facilidade de inovação) – A Crítica científica, a Sociologia da Arte e a Mediação da Arte.

12 Hanna Levy (1937), Sur la nécessité d’une sociologie de l’art. In: Actes du Deuzième Congrès International d’Esthétique 
et de Science de l’art, I, Paris, 1937, p. 342-345. Segundo Weiland, ela preparou essa palestra com Max Raphael, vgl. Ulrike 
Weiland, a.a.O, p. 112. 

Levy chamou atenção em Paris, sobretudo porque seus estudos se baseavam em teorias da 

arte e conhecimento marxistas. Claude Schaefer, amigo e colega de faculdade na capital francesa, 

informou que a tese surgiu em uma estreita troca com o teórico da arte Max Raphael. Sobre isso, 

Raphael – que tinha Hanna como aluna –, escreveu em 1936 ao amigo Konrad Farner o seguinte: 

“(...) ontem aconteceu aqui uma soutenance (defesa) de uma tese de doutorado sobre Wölfflin, 

Burckhardt etc. Nos sagrados salões da Sorbonne discutiu-se marxismo por uma hora – bem 

abertamente – (...) a estudante obteve a melhor distinção possível.”11

Contudo, fora desse círculo fechado, a tese não despertou interesse e só foi impressa na Ale-

manha por uma pequena gráfica judaica, já que Levy não tinha dinheiro para imprimir na Fran-

ça. Até depois da Guerra, o trabalho não recebeu atenção e também nunca pode ser obtido em 

uma livraria, conforme esclarece Irene Below, estudiosa da biografia e da trajetória profissional 

de Hanna Levy.

Apesar disso, o reconhecimento da jovem doutora e de sua trajetória profissional em Paris 

aparecia já em 1937, quando, na ocasião do 2o Congresso Internacional de Estética e Ciências da 

Arte (2. Internationale Kongress für Ästhetik und Kunstwissenschaft), Levy proferiu uma palestra 

sobre o tema principal de sua obra, especialmente o último capítulo de sua tese – sobre a necessi-

dade de uma sociologia da arte –, (Sur la necessite d’une sociologie de l’art).12

Data também de 1937 a emigração de Hanna Levy para o Brasil. Segundo consta nas infor-

mações biográficas fornecidas por Below, Levy decidiu, com o violoncelista Fritz Deinhard, seu 

grande amor, deixar Paris e emigrar para o Brasil, onde ele esperava conseguir um emprego. O 

casal teria permanecido no país durante aproximadamente 10 anos e Levy teria trabalhado como 

professora de História da Arte em diversas instituições, especialmente no Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).

Depois da estada no Brasil, eles emigraram novamente, dessa vez para tentar a sorte nos Es-

tados Unidos. Lea Levy, cunhada de Hanna, em depoimento a Below, informou que essa decisão 

teria se retardado inicialmente pela situação conjugal da historiadora da arte. De acordo com ela, 

Hanna iniciara as negociações de trabalho com uma universidade em Chicago, porém, pouco 

antes do término das negociações, teria recebido uma resposta negativa da universidade com a 

justificativa de que chegara aos ouvidos da direção que Hanna vivia “em pecado”; isso porque 

Fritz, trinta anos mais velho que Levy, estava separado da mulher e dos filhos.





À esquerda: Hanna Levy; à direita Hanna Levy e Fritz Deinhard no Rio de Janeiro em 1938. In: BELOW, Irene. Jene wider-
sinnige Leichtigkeit der Innovation (Aquela contraditória facilidade de inovação) – A Crítica científica, a Sociologia da 
Arte e a Mediação da Arte. Disponível em: <http://www.kunststoff.ag/index.php?id=109>. Acesso em: 15 jun. 2006. 

Para Hanna, não ficou claro o que sua vida privada teria a ver com a sua posição profissional, 

porém, se o mundo era tão formal, ela achou que naquele momento cabia esse tipo de compro-

misso. Em 1948, Hanna e Fritz se casaram e, a partir daí, Hanna passou a se chamar Hanna 

Deinhard. No mesmo ano, assumiu um posto de professora na Escola Nova de Estudos Sociais 

de Nova Iorque (New Yorker New School of Social Research), mudando-se definitivamente para os 

Estados Unidos. Essa escola superior progressista – fundada originalmente como instituição para 

a formação de adultos – implantou, após 1933, um departamento de graduação, a Universidade no 

Exílio (University in Exile), que logo se tornou a Faculdade de Ciências Sociais e Políticas (Gradu-

ate Faculty of Political and Social Sciences). Inúmeros imigrantes, como Hannah Arendt, Erwin 

Piscator e o psicólogo da gestalt Max Wertheimer, encontraram ali um novo campo de atuação.

Irene Below comenta que a orientação em ciências sociais, segundo análise de Karen Michels, 

sem dúvida, ofereceu aos historiadores da arte um campo aberto de acolhimento. Ao lado de Ru-

dolf Arnheim, Ernst Kris, Paul Zucker e Leo Balet, ela cita também Hanna Deinhard, para quem 

a New School havia se tornado “em curto prazo, o seu local de trabalho”. Em seu currículo, 

Hanna Deinhard relata a permanência como professora nesse local por quase vinte anos. 

Durante esse período, conforme Below, houve mais um deslocamento do casal. Dessa vez 

Hanna e Fritz – já com 75 anos e muito doente – emigraram para Israel. Foi nesse local, logo 

após a chegada dos dois, que Fritz faleceu. Como em todas as mudanças, Hanna tratou logo de 

se inserir no ambiente de trabalho local, conforme o trecho que segue:





Corajosa e decidida, ela encontrou um apartamento em Haifa, onde aprendeu he-

braico, para poder trabalhar depois. Mas após alguns meses, ela desistiu desse plano. 

De algum modo ela culpava Israel e o resfriado que Deinhard pegou no navio até 

aqui pela morte deste. A própria Hanna Deinhard indica no seu currículo que ela 

aproveitou um semestre como professora visitante no Technion de Haifa e que reali-

zou cursos obrigatórios para estudantes de arquitetura no primeiro semestre. Paralela-

mente, ela escreveu no jornal Ha-aretz sobre Arte moderna e exposições de arte atuais 

em Haifa. (Below, 2000, p. 159)

Em 1957 ela retornou aos Estados Unidos e à sua atividade na New York School of Social Re-

search. Paralelamente, isso desde 1961, deu aulas no Bard College e em 1965 se fixou no Queens’s 

College, ambos em Nova Iorque, onde se manteve até 1978.

A pesquisadora Irene Below relata que os cursos de Hanna tiveram foco na História da Arte 

europeia da metade do século XVIII até o início do XX. Os seminários tratavam, entre outros as-

suntos, de metodologia de História da Arte, questões da Sociologia da Arte e Crítica da Arte, além 

de arte da primeira metade do século XX. E sobre a sua saída do meio universitário, ela declarou 

em seu currículo: “Embora pudesse ter continuado a lecionar até os meus 70 anos, pedi demissão, 

por não me satisfazer o constante declínio da qualidade das exigências à faculdade e aos estu-

dantes, e por querer tempo para escrever um livro planejado há anos” (Below, 2000, p. 159). 

Em 1978, já aposentada, a historiadora se mudou novamente, para a Europa, mais especifica-

mente para Basel, perto de uma universidade com biblioteca e grande coleção de slides. Os seis 

anos vividos em Basel, segundo a amiga Vera von Falkenstein, “ela contava como os melhores 

de sua vida, como ela sempre afirmava”. Hanna Deinhard desenvolveu um ativo ensino na for-

mação de adultos. Suas palestras de História da Arte foram realizadas principalmente frente 

às obras originais em visitas a diferentes museus, formando um círculo fixo de participantes 

entusiasmados e com os quais ela se encontrava ligada amigavelmente até a sua morte, em 14 de 

julho de 1984.

E sobre o livro, anunciado ainda em 1967, pouco se sabe até onde chegou. Irene Below infor-

ma que o que se sabe é que ele teve provisoriamente o título “A obra de arte como fonte primária” 

(The work of Art as a Primary Source).

Hanna Levy no Brasil

De acordo com os relatos biográficos descritos por Irene Below e com base nos estudos exis-

tentes sobre Levy, a decisão de deixar Paris em 1937 e emigrar para o Brasil foi tomada com Fritz 

Deinhard, pois ele esperava conseguir um emprego no Rio de Janeiro. De fato ele tocou por um 

tempo em um quarteto, que se desfez. Já Hanna, como aprendeu rápido e bem o português, ini-

cialmente dava aulas de tango em uma escola de dança para ajudar no sustento do casal.

Eles moraram primeiro no Rio de Janeiro e depois, quando ela conseguiu trazer os pais da 

Alemanha para o Brasil, passaram a morar na cidade de Petrópolis.13 Embora seja desconhecida 

a posição de Levy no país, assim como os seus desdobramentos políticos, inúmeros trabalhos 





foram realizados pela jovem doutora durante a sua estada no Brasil, parte deles de grande sig-

nificância para o SPHAN. Ademais, o impulso de modernização que influenciou a área de cul-

tura também formou a base das atividades profissionais dos intelectuais europeus no Brasil, 

como a de Hanna Levy, conforme explicita Irene Below:

(...) intelectuais europeus, como por exemplo, Stefan Zweig, glorificavam o Brasil neste 

ano da ditadura populista, do Estado Novo do presidente Getúlio Vargas (1930-1945). 

Apesar de repressões e censura, Zweig descreveu o Brasil, que se modernizava rapida-

mente a partir de uma industrialização estimulada pelo governo, como “um país do 

futuro”. O ministro da cultura Gustavo Capanema interrompeu no ano de 1935 um 

tradicional extravagante concurso para a obra do Ministério da Educação e Saúde, na 

então capital Rio de Janeiro, e nomeou o arquiteto Lucio Costa como coordenador de um 

grupo de arquitetos de vanguarda para o projeto, entre eles, o jovem Oscar Niemeyer, 

dando “com isso o pontapé inicial para a arquitetura moderna no Brasil”. Capanema 

criou paralelo a isso as condições para a moderna guarda da herança histórica através 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma “seção do ministério 

brasileiro de educação, fundada em 1937, que correspondia ao Ministère des Beaux Arts 

francês”. (Below, 2000, p. 157)

Como já mencionado, são bastante obscuras as ligações políticas e culturais de Hanna Levy 

no Brasil. As duas informações localizadas até o presente momento constam no artigo referente 

à palestra que o professor Mário Barata proferiu no Seminário Nacional “O Estudo da História 

na Formação do Arquiteto”, realizado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-

dade de São Paulo em 199414 e na entrevista realizada pela Sra. Teresinha Marinho com a Sra. 

Judith Martins15, uma das funcionárias mais antigas do IPHAN, em 28 de setembro de 1982, no 

âmbito do Projeto Memória Oral SPHAN/Pró-Memória. Nesse projeto, 27 entrevistas foram 

realizadas no período entre 1982 e 1987, abordando principalmente o contexto institucional e as 

experiências de diversos profissionais nas práticas adotadas pela Instituição para a preservação 

dos bens culturais. Recentemente este trabalho foi reeditado pela equipe do Projeto Memória 

13 Segundo Lea Levy, a mãe de Hanna logo faleceu de câncer e o pai emigrou ao encontro do filho e da nora em Israel, 
quando Hanna Levy e Fritz Deinhard foram para os Estados Unidos. Apud Dra. Irene Below. Jene widersinnige Leichtig-
keit der Innovation (Aquela contraditória facilidade de inovação) – A Crítica científica, a Sociologia da Arte e a Media-
ção da Arte. Colóquio Künstlerinnen und Kunstwissenschaftlerinnen im Exil (Artistas e cientistas da arte no exílio), 
Staatliche Galerie Moritzburg Halle, 27 a 29 de outubro 2000 (X. Tagung der Reihe Frauen im Exil – X. Colóquio da série 
Mulheres no Exílio. Disponível em: <http://www.kunststoff.ag/index.php?=109>. Acesso em: 15 jun. 2006. 

14 Palestras publicadas na Revista Pós, número especial. Anais do Seminário Nacional “O Estudo da História na Forma-
ção do Arquiteto”. São Paulo: Edição Fauusp com apoio da Fapesp, 1994, p. 12. 

15 Judith Martins nasceu em 19 de outubro de 1903 em Juiz de Fora/MG. Formou-se em contabilidade em 1919. Mudou-
se com a família para o Rio de Janeiro em 1936, entrando, nesse mesmo ano, para o Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, no qual trabalhou até 1984, mesmo após a aposentadoria em 1973. No então SPHAN, foi secretária 
de Rodrigo Melo Franco de Andrade, pesquisadora, escritora e chefe da Seção de História do Arquivo. Deixou obras im-
portantes, como o Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas Gerais, publicado em 1971 (THOMP-
SON, Analucia. (Org.). Entrevista com Judith Martins. Rio de Janeiro: IPHAN/DAF/Copedoc, 2009). 





Oral da Preservação do Patrimônio Cultural, da Coordenação de Pesquisa e Documentação do 

IPHAN (Copedoc/DAF). 

No artigo, Mário fala da importância dos textos publicados na Revista Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, especialmente os da judia-alemã Hanna Levy. Segundo ele, Levy 

era uma grande conhecedora das teses wölfflinianas e, em 1937, na ocasião do 2º Congresso 

Internacional de Estética e Ciências da Arte, em Paris, apresentou a sua tese e ali encontrou 

também sendo lida a tese de Flávio de Carvalho16, que mandou por uma terceira pessoa a sua 

contribuição para aquele grande evento, já que não pôde comparecer (Barata, 1994). 

Já na entrevista cedida pela Sra. Judith Martins, quando foi perguntado a ela se Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, diretor do SPHAN na época, estimulava os funcionários a estudar, fazer 

pesquisas..., Dona Judith afirmou que sim, que essa foi a primeira coisa que o diretor pediu para 

que ela fizesse. Segunda ela, ele não só obrigava a estudar como também fazia com que os fun-

cionários se matriculassem em cursos na Cultura Inglesa e na Aliança Francesa, além do curso 

de História da Arte que ele contratou.

Sobre essa questão, Dona Judith relatou que a professora contratada era uma judia-alemã emi-

grada, Hanna Levy, que estudou na Sorbonne e apareceu no SPHAN por indicação de Aníbal 

Fernandes17, de Pernambuco. O diretor contratou-a para ministrar aulas de História da Arte três 

vezes por semana – desde a pré-história até a arte contemporânea –, “mas ela não sabia nada de 

arte brasileira. Então Dr. Rodrigo nos fez frequentar a antiga Universidade do Distrito Federal, 

para estudar arte brasileira num curso que o José Mariano Filho18 dava” (Thompson (Org.), 

2009, p. 40).

Essas informações são os dois indícios relativos às relações tecidas por Levy antes de sua ch-

egada no Brasil e dos contatos estabelecidos para o seu ingresso como professora de História da 

Arte e no corpo técnico do SPHAN. 

Segundo consta nos documentos e publicações, a principal atividade de Hanna Levy no Brasil 

foi o magistério, ou seja, os cursos e aulas que ela teria ministrado sobre História da Arte. Dessas 

atividades, citam-se a realização do curso de História da Arte no SPHAN (1937-1940), “onde ela 

formava os funcionários públicos locais”, comenta Irene Below; aulas na Escola Livre dos Estu-

dos Superiores no Rio (1938-1941); aulas de Arte Moderna e Crítica de Arte na Fundação Getúlio 

Vargas (1946-1947), no curso de artes gráficas, atuando ao lado de Alex Leskoschek (1889-1975), 

Santa Rosa (Tómas Santa Rosa Junior) (1909-1956) e Carlos Oswald (1882-1971) e formando 

16 Flávio de Carvalho (1899-1973). Um dos grandes nomes da geração modernista brasileira. Atuou principalmente 
como arquiteto, empregando-se, em 1924, depois dos estudos na Europa, na construtora de Ramos de Azevedo.

17 Segundo as informações constantes nos verbetes do Projeto Memória Oral da Preservação do Patrimônio Cultural, 
reedição da entrevista de Judith Martins, Aníbal Gonçalves Fernandes formou-se em Direito pela Faculdade de Direito 
do Recife em 1915. Em 1917 estudou arte religiosa em viagem pela França, Itália e Suíça. Atuou no SPHAN desde 1937, 
quando recebeu a tarefa de inventariar as obras de arquitetura civil e religiosa da região nordeste, fornecendo, também, 
registro fotográfico. Contribuiu com vários artigos para a Revista do Patrimônio. (THOMPSON, Analucia. (Org.). Entre-
vista com Judith Martins. Rio de Janeiro: IPHAN/DAF/Copedoc, 2009, p. 66). 

18 José Mariano Carneiro da Cunha Filho (1881-1946). Formou-se em Medicina, mas nunca atuou nessa área. Quando 
se mudou de Pernambuco para o Rio de Janeiro, atuou como crítico e historiador da arte brasileira, ficando conhecido 
como o principal propagandista e defensor do Movimento Neocolonial no Rio de Janeiro a partir de 1919. (THOMPSON, 
Analucia. (Org.). Entrevista com Judith Martins. Rio de Janeiro: IPHAN/DAF/Copedoc, 2009, p. 115).





19 Fayga Ostrower (1920, Lodz, Polônia – 2001, Rio de Janeiro, RJ). Gravadora, desenhista, aquarelista e professora de 
arte. Residiu na Alemanha de 1921 a 1933; transferiu-se para o Brasil em 1934. Estudou também em Nova York com o 
apoio da Bolsa Fulbright. Participou de vários salões e bienais. 

artistas de grande importância, como, por exemplo, Fayga Ostrower19; e os primeiros cursos 

públicos noturnos de História da Arte (1939-1947). 

Além do magistério, Levy foi encarregada das pesquisas em história da arte no SPHAN, fun-

ção que rendeu a ela a publicação de cinco importantes artigos para a Revista do Patrimônio. 

Também escreveu para outras revistas, para o Jornal do Brasil e textos para catálogos de ex-

posição, principalmente sobre a “miscigenada” arte alemã e sobre artistas brasileiros contem-

porâneos, como o paisagista Roberto Burle Marx e o escultor Bruno Giorgi. 

Todas essas atividades mostram que Hanna Levy se adaptou à nova morada, tanto que per-

maneceu no Brasil por dez anos, além de fazer parte de seu currículo no país uma intensa e var-

iedade de trabalhos acerca das questões teóricas e metodológicas de História e Crítica de Arte. 

Hanna Levy no SPHAN

De acordo com Irene Below, a estada de Levy no Brasil correspondeu a aproximadamente dez anos 

(1937-1947). Segundo a autora, entre 1937 e 1940, Levy teria ministrado um curso de História da 

Arte para os funcionários do SPHAN e, nos anos de 1940 a 1947, ela teria sido responsável pelas 

pesquisas em História da Arte na instituição. 

Verificando os documentos a partir dessa divisão feita por Below, percebe-se, nas cartas que 

Rodrigo trocou com a Sra. Mary Abell Watson, uma menção sobre o curso de História da Arte. 

Watson, diretora da agência cooperativa para professores de Nova Iorque, enviou, em 22 de mar-

ço de 1948, uma carta ao diretor, solicitando referências curriculares e uma análise das quali-

dades pessoais da professora de História da Arte, Hanna Deinhard (Anexo I).

Em resposta à carta, Rodrigo escreveu que tinha o prazer de comunicar que a professora de 

História da Arte, Hanna Deinhard, regeu por cerca de três anos um curso de aperfeiçoamento 

de História da Arte para o pessoal técnico da repartição (grifo nosso). Acrescentou que, pos-

teriormente, ela ministrou cursos da mesma matéria organizados no Rio de Janeiro pela Casa 

do Estudante do Brasil, pela Fundação Getúlio Vargas, além de cursos particulares. Já no to-

cante à habilidade pessoal da candidata, Rodrigo ressaltou ser plenamente satisfatória, tanto no 

que diz respeito aos títulos acadêmicos que ela obteve em universidades europeias, como pelo 

aprendizado que adquiriu no Brasil através das pesquisas originais sobre os aspectos da evolução 

artística no país (Anexo II).

Sobre o contéudo desse curso, encontram-se, no Arquivo Central do IPHAN/RJ, quatro apos-

tilas em formato de apontamentos de aulas organizados pelo arquiteto José de Sousa Reis. Essas 

apostilas foram transcritas integralmente e compõem o próximo capítulo deste livro.

Um dos pontos obscuros dessa formação é o público participante do curso. Sabe-se precisa-

mente que, além de José Reis, responsável pelas anotações das aulas, a outra informação é a da 

Sra. Judith Martins, secretária de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Conforme o depoimento 





dela, todos os funcionários eram obrigados a estudar, escrever artigos e participar de aulas e 

cursos, como o de História da Arte de Hanna Levy. 

Inicialmente o SPHAN contou com duas divisões: a Divisão de Estudos e Tombamento 

(DET), formada pela Sessão de Arte, Sessão de História e Arquivo Central e pela Divisão de 

Conservação e Restauração (DCR). Somente em 21 de janeiro de 1946, por meio do Decreto-lei 

nº 8.534, que transformou o SPHAN em DPHAN20, a estrutura foi modificada e consequen-

temente ampliada. E no que se refere aos profissionais, Rodrigo contou, nos primeiros anos do 

órgão, com a colaboração de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Leão, Paulo Tedim 

Barreto, Heloísa Alberto Torres, Luís Jardim, José de Sousa Reis, Lúcio Costa, Dom Clemente da 

Silva Nigra, Francisco Marques dos Santos, Edgar Jacinto da Silva, Renato Soeiro, Gustavo Bar-

roso, Osvaldo Teixeira, Aírton de Almeida Carvalho, Rafael Carneiro da Rocha, Afonso Arinos 

de Melo Franco, Edgar Roquete Pinto, Pedro Correia de Araújo, Carlos Drummond de Andrade, 

Gilberto Freire, Godofredo Filho, Francisco Agenor de Noronha Santos, Aníbal Fernandes, Au-

gusto Meyer, Joaquim Cardoso, Alcides da Rocha Miranda, Hanna Levy, Vinícius de Morais, 

Celso Cunha, Artur César Ferreira Reis, Sérgio Buarque de Holanda e outros.21  

Parte desses profissionais e intelectuais, atuantes na preservação do patrimônio, podem ter 

participado do curso de História da Arte ministrado por Levy. 

Verificou-se também que o contéudo do curso foi solicitado pelo próprio diretor Rodrigo 

Melo Franco de Andrade, conforme consta na entrevista realizada pela Sra. Teresinha Marinho 

com o arquiteto José de Souza Reis, em 07 de dezembro de 1982, também no âmbito Projeto 

Memória Oral SPHAN/Pró-Memória.

No decorrer da entrevista, quando perguntado a José Reis sobre o diretor, o arquiteto enfa-

tizou a figura exemplar e insubstituível de Rodrigo na direção do Serviço, relatando também a 

excelente colaboração de Hanna Levy, conforme o seguinte trecho da transcrição:

Eu distinguiria na figura do Rodrigo dois Rodrigos um pouco diferentes um do outro. 

Um, o amigo fraterno, paternal, para todas as horas, principalmente as mais difíceis, 

como tive experiência própria. Outro, o diretor, também amigo, mas muito severo. 

Eu gostaria de lembrar que esse rigor se mostrou mais duro ao completar 20 anos a 

repartição, quando ele nos convocou para uma reunião na sala da diretoria e nos pas-

sou um verdadeiro sabão, exceto apenas quanto a duas pessoas: o Renato Soeiro, que 

foi o seu substituto na direção, e o Eduardo Tecles, um profissional de uma dedica-

ção fora de série e que foi o produtor das moldagens dos profetas do Aleijadinho e das 

portadas mineiras. Excetuando esses dois, Rodrigo nos disse francamente que nós não 

merecíamos o que ganhávamos. O curioso é que, tempos depois, eu soube que isso teve 

uma reação do Lúcio Costa, que escreveu uma carta ao Rodrigo se queixando. Esse 

documento existe ainda hoje nos nossos arquivos e é curioso para mostrar realmente 

20 Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

21 Cf. ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Rodrigo e seus tempos: coletânea de textos sobre artes e letras. Rio de Janeiro: 
Fundação Pró-Memória, 1986, p. 21. 





como o trabalho se processava na nossa área. Além disso, eu gostaria de falar do Rodrigo 

num sentido mais amplo e que me causou grande surpresa e um interesse enorme logo 

que cheguei como arquiteto, eu vinha de uma luta naquele tempo muito inglória, que 

era o trabalho profissional muito dificultado. Eu trabalhei antes em duas ou três firmas 

construtoras e no fim a gente vê que não havia quase possibilidade de expansão profis-

sional e de aperfeiçoamento. Depois disso incorporei-me ao grupo do arquiteto Lúcio 

Costa, que me proporcionou tomar parte em comissões do Ministério que o ministro 

Capanema estava fazendo para a Cidade Universitária − ele depois promoveu a vinda 

de Corbusier que tive ocasião de acompanhar junto com meus colegas, principalmente 

Oscar Niemeyer. Do Rodrigo, a lembrança que tenho, primeiro é esta: eu encontrei, 

no Patrimônio, um ambiente que não conhecia ainda. Rodrigo conseguiu reunir em 

torno da sua direção os melhores intelectuais da época. Nós, então, por assim dizer, 

subíamos de turma, porque encontrávamos quase que diariamente no Patrimônio pes-

soas como Prudente de Morais, que, aliás, secretariou Rodrigo durante algum tempo; 

Sérgio Buarque de Holanda, nesse tempo ainda residente no Rio; Mário de Andrade, 

que muito frequentemente também visitava Rodrigo; mais tarde Joaquim Cardozo, que 

nós trouxemos do Norte naquela viagem feita anteriormente; e Luís Jardim. Enfim, era 

verdadeiro enriquecimento intelectual para nós, e esse convívio criou um espírito de 

equipe que durante muitos anos prevaleceu entre nós e deu ao Patrimônio, sob a direção 

de Rodrigo, até um renome internacional.

Com Prudente foi muito curioso o convívio. Prudente era uma figura, se bem que muito 

afinada com Rodrigo, de temperamento muito diverso, quase oposto: muito calmo, 

muito ponderado, muito sossegado. Assisti algumas vezes a cenas engraçadas. Rodrigo 

pedia às vezes a Prudente para fazer um determinado ofício, e o resultado nunca sa-

tisfazia inteiramente ao mestre. Travava-se então um diálogo muito curioso. Rodrigo 

dizia: “Bom, não é bem isso o que eu quero dizer. Eu queria dizer, mais especificamente, 

isto assim assim.” Ao que retrucava Prudente: “Mas é exatamente isso que eu estou 

acentuando!” O curioso é que era difícil chegarem a um acordo. No entanto, Prudente 

permaneceu muito tempo − mais de um ano certamente − nessas condições. Mais tarde 

foi até companheiro de sala, fronteira à nossa, no antigo edifício onde funcionava o 

Serviço, o edifício Nilomex, no Castelo, uma salinha que continha Prudente, Cardozo 

e Jardim − três ases em suas áreas de interesse. Esse convívio sempre nos beneficiava 

muito como técnicos, porque nos dava uma visão mais global da arte brasileira, dos 

processos de defesa: enfim fez com se constituísse uma equipe muito homogênea e muito 

estimulante para o trabalho. O fato é que hoje, lembrando-me dessa época, sinto não 

propriamente uma deficiência, mas... por isto ou por aquilo, não ocorreu com tanta 

facilidade a reunião desses luminares da inteligência brasileira da época como no tempo 

de Prudente. Isso se deu quase espontaneamente − talvez também como conseqüência 

da ação do ministro Capanema, que procurou reunir em torno de si os melhores ex-

poentes da inteligência e da arte brasileiras. 





Além desses que citei, Portinari era nosso companheiro contumaz; Celso Antônio, na 

escultura, com quem tive ocasião de trabalhar nos primeiros projetos do Ministério; 

e Hanna Levy, mais tarde, foi uma colaboradora excelente. Muito bem creden-

ciada, com cursos de historiadora da arte na Europa, prestou uma colaboração 

muito grande ao ministrar um curso de cerca de dois anos sobre história da arte 

em geral, que o Rodrigo programou e que foi cumprido à risca, com projeções, 

explanações durante uma hora sobre arte de todos os períodos históricos, e final-

mente produzindo, em relação à arte brasileira, trabalhos notáveis que constam 

das nossas publicações. Sobre Cardozo devo dizer que foi também notável a sua con-

tribuição. Nós o encontramos em Recife, naquela viagem, quando ele havia sido despe-

dido, um tanto ditatorialmente, pelo Agamenon Magalhães... (Grifo nosso)

(Entrevista – Transcrição José de Souza Reis, MO_003_JSR_tx, 07 de dezembro de 

1982. Entrevistadora: Teresinha Marinho. Digitação da versão original da década de 

1980, a qual se encontra datilografada, de autoria desconhecida. Arquivo Central do 

IPHAN/Seção Rio de Janeiro).

O curso, que durou aproximadamente três anos, tratou das questões da arte, desde a pré-

história a idade moderna (renascença, barroco e rococó), além das questões de ordem teórica, 

crítica e metodológica da pesquisa em História da Arte, especialmente dos referenciais estuda-

dos pela alemã durante a sua formação na Sorbonne.

No curso, cujo conteúdo se encontra transcrito integralmente na seção seguinte deste livro, 

Levy abordou os aspectos históricos, culturais e artísticos de quatro períodos da clássica divisão 

da História da Arte, a saber: arte pré-histórica, arte antiga, arte da Idade Média e arte na Idade 

Moderna. Além disso, apresentou os itens tratados pelo historiador da arte italiano, Lionello 

Venturi,22 em sua obra História da Crítica de Arte (Histoire de la Critique d’arte, New York, 1936).  

Levy utilizou dez dos onze capítulos que compõem a obra de Venturi, titulados da seguintes 

forma: 1) As condições atuais da arte; 2) Gregos e Romanos; 3) A crítica da arte na Idade Mé-

dia; 3) A Renascença; 4) O período Barroco; 5) “As luzes” e o Neoclassicismo; 6) Romantismo e 

Idade Média; 7) A filosofia idealista e a História da Arte; 8) Filólogos, arqueólogos e entendidos 

(conaisseurs) nos séculos XIX e XX; 9) A crítica francesa da arte contemporânea no século XIX; 

e 10) A crítica da arte e a visualidade pura. 

O único capítulo da obra do historiador italiano que Levy não abordou tratava das questões 

da crítica à arte do século XX, notadamente sobre as premissas da arte contemporânea, como, 

por exemplo, as reflexões críticas acerca das produções dos cubistas, futuristas e surrealistas, 

além das questões da arquitetura contemporânea.

22 Lionello Venturi (1885-1961) foi professor de História da Arte na Universidade de Turim de 1915 a 1931, mas renunciou 
devido a sua oposição ao fascismo, mudando-se para Paris e a seguir para os Estados Unidos. Voltando à Itália em 1945, 
lecionou na Universidade de Roma. Foi com o pai, um escritor prolífico, produzindo estudos sobre Caravaggio (1911 e 
1952), Cézanne (2 vol., 1936: o catálogo padrão das obras do artista por muitos anos) e Giorgione (1913), entre outros. 
(CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 548).





Sobre o conteúdo das apostilas, interessa-nos discorrer sobre quatro questões relevantes. 

Primeiramente, quando José Reis menciona em seu depoimento que o curso foi programado por 

Rodrigo e cumprido à risca pela professora alemã, destaca-se a capacidade intelecutal e cultural 

do diretor, na proposição desse programa para formação dos técnicos, e da historiadora na ex-

planação, naquele momento, de conteúdos inovadores do ponto de vista téorico-metodológico 

do campo de pesquisa em História da Arte. 

 A segunda questão diz respeito ao conteúdo abordado nos quatro períodos da História da 

Arte. Observou-se que Levy preocupou-se em abordar aspectos históricos gerais de cada época, 

como, por exemplo, localização geográfica do país estudado, costumes locais, datas e persongens 

relevantes, especialmente nos períodos da Pré-história e arte antiga. Depois disso, ela elencou as 

manifestações artísticas de cada período a partir de sua arquitetura ou tipologia das construção, 

das artes decorativas, das estatuárias e esculturas, das pinturas, das produções por artistas e, 

por fim, tratou das questões e correntes teóricas da História e Crítica de Arte a partir da obra do 

historiador da arte Lionello Venturi. 

Já a terceira questão se atém à reflexão sobre a importância teórica exercida por Levy na 

formação de um conhecimento inovador e particular para o desenvolvimento metodológico de 

pesquisa em História da Arte, a partir da chamada “geração heróica do SPHAN”. Como é sabido, 

deve-se principalmente aos estudos publicados na Revista do Patrimônio a sistematização da 

produção de conhecimento acerca da História da Arte e da arquitetura no Brasil, especialmente 

no processo de construção dos valores dessas manifestações. Até os dias atuais, os textos de 

Hanna Levy são considerados inovadores e essenciais para a compreensão do campo teórico de 

pesquisa em História da Arte e Patrimônio. 

Por fim, o quarto apontamento necessário a ser feito é o da relevância do SPHAN no que diz 

respeito à organização de um programa de formação especializada e da sistematização do campo 

de pesquisas em História da Arte, ou seja, ensino e pesquisa como peças fundamentais para o 

estabelecimento das práticas de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional.

No que tange aos anos de 1940 a 1947, Below menciona que Levy teria sido responsável pelas 

pesquisas no SPHAN. No ofício 1410, de 23 de setembro de 1946 (Anexo III), e na carta de 07 de 

agosto de 1947 (Anexo IV), ambos do diretor Rodrigo, percebe-se a menção a algumas atividades 

requisitadas para a historiadora. 

O ofício do diretor do SPHAN para os responsáveis pelos monumentos e obras tombados 

no Distrito Federal (Rio de Janeiro) se refere à solicitação de permissão para que Hanna Levy 

realizasse o inventário das imagens de interesse histórico e artístico, para fins estabelecidos no 

Decreto-Lei nº. 25 de 30 de novembro de 1937. Já na carta de 1947, também do diretor, mas para 

Hanna Levy, também são descritas informações relevantes para a compreensão do período que 

ela passou no SPHAN. 

Pouco se sabe sobre a realização dos inventários das imagens nos monumentos tombados no 

Distrito Federal. O único apontamento que pode ser feito a esse respeito é que até o ano em que 

o ofício foi redigido (1946), 76 bens estavam tombados no Distrito Federal, sendo que, parte das 

pinturas que se encontravam nos monumentos religiosos foi alvo de estudos da pesquisadora, 

publicados em forma de artigos na Revista do Patrimônio. 





Em 1947, na carta direcionada a Hanna Levy, Rodrigo comunica a ela que, com base no 

relatório correspondente aos trabalhos realizados durante o mês de julho, assim como nos me-

ses anteriores, a repartição não tirava nenhum proveito daquele formato de documento pro-

duzido pela historiadora. Segundo ele, após muitos meses desse regime – atividades de pesquisa 

e relatórios –, Levy ficaria bem provida de observações e conhecimentos para seu próprio uso, 

especialmente sobre imagens de santos. 

Nessa mesma carta, Rodrigo, enfático, reforça que o objetivo das instruções que ele teria 

transmitido para apresentação de um relatório mensal era conseguir que os serviços dela consis-

tissem em algo mais produtivo para a repartição do que um artigo para a revista como produto 

do trabalho de um ano inteiro. Ele argumenta que Levy deveria apresentar todas as suas obser-

vações, reflexões e as conclusões parciais, acrescentando ainda um parecer sobre as pinturas do 

Convento da Luz e da Igreja da Ordem 3ª do Carmo de São Paulo, cujo relatório se referia ao 

trabalho realizado por ela no mês de julho. Em resumo, o diretor menciona que ela não poderia 

ser remunerada a título permanente a fim de estudar para si mesma. 

Considerando a ênfase do diretor sobre a remuneração permanente da historiadora alemã e o 

fato de que, nos documentos do Arquivo Central do IPHAN, a única referência encontrada sobre 

a atuação de Levy como pesquisadora da Instituição consta no ofício 1410 – no qual há a menção 

ao trabalho de inventário das imagens –, constata-se que os trabalhos que efetivamente foram 

solicitados a Hanna Levy, já que ela foi encarregada das pesquisas no SPHAN, ainda são uma in-

cógnita. Na avaliação de Rodrigo, a importância dessa pesquisadora na Instituição não poderia 

se restringir somente à publicação de artigos para a revista; suas reflexões críticas deveriam ser 

pertinentes e aproveitáveis para outros trabalhos desenvolvidos no órgão.

Os artigos publicados pela historiadora na Revista do Patrimônio se relacionam ao período em 

que Levy esteve à frente do curso de História da Arte e encarregada das pesquisas no SPHAN, 

sendo eles: Valor artístico e valor histórico: importante problema da história da arte (1940); A 

propósito de três teorias sobre o Barroco (1941); A pintura colonial no Rio de Janeiro: notas sobre 

suas fontes e alguns de seus aspectos (1942); Modelos europeus na pintura colonial (1944) e Retratos 

coloniais (1945).

Nos dois primeiros textos ela tenta traçar algumas considerações teóricas fundamentais para 

a pesquisa em História da Arte; depois parte para uma investigação e reflexão mais específica, 

chamando a atenção, no terceiro texto, para as fontes passíveis de serem utilizadas em uma pes-

quisa – inventários, livros de registros e até mesmo as fontes visuais. Segunda ela, a comparação 

com outras obras e monumentos é essencial para a compreensão da produção artística de deter-

minados períodos, especialmente as que possuem pouca documentação textual existente. Já nos 

dois últimos, Levy analisa as pinturas dos tetos das igrejas e a pintura de retratos, baseando-se 

nas teorias e metodologias apresentadas nos textos anteriores.

Os textos de Hanna Levy, uma das autoras com o maior número de artigos na Revista, com-

põem parte dos grandes estudos publicados na revista acerca das questões teóricas e críticas 

da História da Arte brasileira. Assim como a menção feita pelo professor Mário Barata, ou-

tros pesquisadores de história e historiografia da arte brasileira atribuem aos textos da alemã os 

primeiros indícios de organização da História da Arte como área de conhecimento.





A Revista do SPHAN23, fruto das investigações e dos ideais do órgão, representava um novo 

gênero de literatura, haja vista que, frente à dinâmica artística e intelectual do início do século, 

sobretudo com o movimento modernista, os periódicos dessa fase difundiam principalmente os 

ideais da “nova estética” no campo das artes plásticas e da literatura. 

Como exemplos disso podem ser citadas as revistas Klaxon (lançada na cidade de São Paulo, 

em 1922, com aspectos gráficos de origem futurista e sob a liderança de Mário de Andrade) e Es-

tética (Rio de Janeiro, setembro de 1924 – março 1925, fundada por Sérgio Buarque de Holanda e 

Prudente Morais Neto), incentivando também o aparecimento de outras revistas, como a Novís-

sima (São Paulo e Rio de Janeiro) e Terra Roxa e Outras Terras (São Paulo: Zanini, 1983).  

Ademais, estudos de grande importância, produzidos em fins do século XIX e início do 

XX, também se tornam essenciais para a compreensão da formação do campo de estudos da 

História da Arte no Brasil, como, por exemplo, o artigo de Rodrigo Bretas, Traços biográficos 

relativos ao finado Antônio Francisco Lisboa, publicado na Revista do Arquivo Público Mineiro 

(Ouro Preto/1896); a publicação de Jean Baptiste Debret, Voyage pittoresque et historique au Bré-

sil (1834-1839); os artigos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), dentre eles o do 

“fundador” da História da Arte brasileira, Manuel de Araújo Porto-Alegre, sob o título Memória 

sobre a antiga escola fluminense de pintura (Rio de Janeiro, 1841); a obra de Araújo Viana (Er-

nesto da Cunha) – Das artes plásticas no Brasil em geral e no Rio de Janeiro em particular (Rio de 

Janeiro, 1898). 

Especificamente sobre os textos, Hanna Levy, em seu primeiro artigo, Valor artístico e valor 

histórico: importante problema da história da arte (1940), considera que a distinção dos valores 

histórico e artístico consiste em uma das grandes problemáticas para a História da Arte, prin-

cipalmente no que diz respeito à preservação dos bens culturais. Reclama que, assim como as 

outras áreas de conhecimento, a História da Arte careceria de uma “solução científica”; entretan-

to, julgava ser desnecessário o ajuizamento de valor no exercício da pesquisa em História da 

Arte, levantando o seguinte questionamento: seria possível desvincular o “juízo de valor” dos 

procedimentos metodológicos da História da Arte? Essa pergunta latente para Levy também é 

de grande importância para o campo de estudo do patrimônio, uma vez que a preservação do 

patrimônio cultural se refere, essencialmente, à construção de um processo de valoração de 

determinados bens e manifestações que, através de meios e instrumentos legais, passam a ser de 

interesse coletivo. 

Levy insere nessa discussão três autores modernos que se pautavam nas questões concernen-

tes à problemática do valor: M. Raphael com a obra Trois études sur la sociologie de l’art (Paris, s.d, 

Editions Excelsior, p. 134 e 139); Lionello Venturi, com Histoire de la Critique d’art (Bruxelles, 

23 A publicação desta revista não é uma iniciativa de propaganda do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal, cujas atividades, por serem ainda muito modestas e limitadas, não justificariam tão cedo a impressão dispendiosa 
de um volume exclusivamente para registrá-las. O objetivo visado aqui consiste antes de tudo em divulgar o conheci-
mento dos valores de arte e história que o Brasil possui e contribuir empenhadamente para o seu estudo. [...] ninguém 
contestará, no entanto, que há necessidade de uma ação sistemática e continuada com o objetivo de dilatar e tornar mais 
seguro e apurado o conhecimento dos valores da arte e de história no país. A tendência entre nós, quando se trata desses 
assuntos, é descambar para um gênero de literatura impróprio para o estudo objetivo das questões que há a esclarecer. 
Essa balda pouco apreciável nos tem feito perder um tempo precioso, que cumpre recuperar. (ANDRADE, 1937, p. 3).





Editions de la Connaissance, p. 10 e 11); Théorie et Histoire de la Critique en Arte et Esthétique (vol. 

I, p. 6 e 7); H. Focillon com Généalogie de l’Unique – Actes du Congrès International d’Esthétique et 

de Science de l’Art, II (Paris, 1937, p. 120). Os teóricos que Levy utiliza oferecem subsídios iniciais 

relativos aos distintos posicionamentos adotados por eles face ao problema do valor, permitindo

passar à consideração das consequencias práticas, concretas, imediatas, decorrentes da 

distinção entre os valores histórico e artístico de uma obra de arte. Ver-se-á então que, 

essa distinção interessa muito diretamente a todas as instituições, que como o SPHAN, 

têm por missão conservar, proteger, descobrir, explicar, descrever etc. tudo quanto con-

stitua um valor histórico ou um valor artístico [...]. (Levy, 1940, p. 185)

Para Levy, assim como para os outros autores a partir dos quais ela direciona suas reflexões, 

a atribuição de valor se tornou um fato indissociável da pesquisa em História da Arte, ou seja, a 

utilização dos critérios de julgamento “solucionaria” o problema em face das discussões meto-

dológicas, o que se resumiria, segundo a autora, o novo método de pesquisa – Teoria e História 

da Arte –, considerando a contribuição de outras áreas do conhecimento, como a Filosofia, So-

ciologia, História, todavia definindo a História da Arte, assim como outras áreas, casualmente 

com uma “autonomia relativa”.

Enfatizada a importância das questões relativas à atribuição e à distinção dos valores históri-

cos e artísticos, importa ressaltar fundamental que Levy lança, nesse artigo, um conceito “ino-

vador”: a importância da preservação de uma obra de arte em face do seu valor documental.

No segundo artigo, A propósito de três teorias sobre o Barroco (1941), a autora aponta a ne-

cessidade da sistematização dos estudos relativos ao barroco, haja vista que essa questão já vinha 

sendo detectada pela historiografia desde os fins do século XIX, principalmente no que diz res-

peito ao estilo. 

Visando essa reflexão, a autora situa dois pontos determinantes para o estudo do barroco: 

primeiro, a explicação como estilo histórico determinado e, segundo, o fenômeno considerado 

como categoria artística geral, com base na citação de três teorias distintas: 

1) A do suíço Heinrich Wölfflin, que considera a História da Arte como história das formas, 

uma evolução imanente da história dos estilos.

2) A do tcheco Max Dvorak, o próprio fundador da compreensão da História da Arte como 

história do espírito.

3) A do holandês Leo Balet, um dos primeiros a estudar uma época inteira da história em 

todas as manifestações artísticas – do ponto de vista da sociologia moderna da arte. 

Mesmo pertencentes a três escolas distintas, esses autores adotaram o problema do valor di-

ante das diversas maneiras de conceber a relação existente entre o domínio da arte e os outros 

domínios da história. Wölfflin proclama autonomia absoluta da História da Arte em relação à 

história geral (sob a ótica dos aspectos formais), Dvorak liga o domínio da arte à história geral 

das ideias (sob influência da filosofia e da religião), e Balet defende o domínio da arte condicio-

nado pela interação de todos os domínios históricos (a arte situada no conjunto do complexo 

social). Com isso, Dvorak e Balet consideram que a arte possui uma autonomia relativa, ao con-

trário do posicionamento de Wölfflin, que defende a absoluta autonomia.





Perante a exemplificação da trajetória desses três teóricos, Levy conclui, nesse artigo, que a 

teoria do holandês Leo Balet seria a única que explicaria a unidade fundamental e as caracterís-

ticas principais do barroco como expressão geral de uma dada época, sem sacrificar as riquezas 

múltiplas dos fenômenos particulares. Segundo ela, a teoria de Balet, que explica os fenômenos 

artísticos pelas relações com a totalidade das condições históricas existentes numa época determi-

nada, parecia ser a mais apta a resolver os problemas da História da Arte brasileira (Levy, 1941). 

Em 1942, no seu terceiro artigo, A pintura colonial no Rio de Janeiro: notas sobre suas fontes 

e alguns de seus aspectos, seus apontamentos se basearam no levantamento de fontes indispen-

sáveis para qualquer trabalho de natureza histórica, sendo, por isso, fundamentais para os tra-

balhos dos historiadores da arte. Segundo a autora, uma das tarefas principais do SPHAN era a 

de reunir a documentação básica, útil para proceder ao estudo sobre a pintura colonial do Rio de 

Janeiro, sob o exame das fontes existentes sobre esses assuntos (Levy, 1942). E seria a partir dos 

questionamentos formulados pelos pesquisadores que se instituiria a utilidade e o valor da fonte 

inserida em uma dada pesquisa. 

Nesse sentido, foi objetivo de Levy, nesse artigo, elencar uma sistematização e um esquema 

das principais fontes utilizadas pelo historiador da arte, principalmente em face dos problemas 

gerais da pintura colonial fluminense, tais como a cronologia, a iconografia, a organização de 

um inventário das obras existentes, a biografia dos artistas, as influências reconhecíveis. Sobre 

essa questão, ela declara: 

Todos os problemas ficam subordinados ao problema principal da história da arte, que 

consiste no esforço de se chegar ao âmago da intenção artística de uma dada época, 

esforço que procura apurar, na totalidade das manifestações artísticas, a vontade de 

expressão que, sendo produto de um conjunto de determinadas condições históricas, – 

tanto no que concerne ao conteúdo como à forma –, pode ser considerada como a mais 

clara e mais típica essência de um artista, de uma geração, classe social, de uma escola 

ou de uma dada época. (Levy, 1942, p. 8).

Para a formação desse conjunto, a autora cita a importância da localização das fontes que pos-

sam proporcionar a compreensão das intenções artísticas e expressivas das obras. Ressalta ainda 

que, considerando o número reduzido de estudos relativos ao período colonial, sobretudo da 

pintura, torna-se relevante a sistematização de fontes como registros de batismo, óbitos, livros de 

receitas e despesas, acordos, termos e contratos que se encontram nas igrejas e irmandades, para 

fins de identificação dos aspectos biográficos dos artistas, bem como da cronologia de suas obras. 

Para ela, o levantamento e a análise dessa documentação a partir desses aspectos facilitariam, 

primordialmente, a identificação da autoria da obra, além da formação (escolas) e a evolução de 

um determinado artista. Sobre esse grupo de fontes, Levy faz a seguinte consideração:

Outro grupo de fontes [...]: os inventários de objetos preciosos, de alfaias, de mobília, 

que se encontram frequentemente nos antigos livros das irmandades, das ordens etc. 

Esses inventários constituem uma fonte preciosíssima para a identificação das obras de 





arte, a sua cronologia, as mudanças de lugares ou de nomes pelos quais têm passado 

certas obras, a perda de obras, etc. Além disso, apurar por meio de tais inventários 

quais as obras que, num certo período, poderiam ter sido conhecidas por determinado 

artista, não deixa de ter interesse para as questões das influências recebidas por ele... 

Inventários, legados e testamentos de particulares podem conter indicações semelhantes 

para o conhecimento do ambiente artístico geral da época colonial no Rio de Janeiro 

(Levy, 1942, p. 20-21).

As fontes apontadas pela historiadora contribuiriam para determinar a importância dos esti-

los e das autorias, como também para elucidar questões relativas às intervenções realizadas nas 

obras. Ela apresenta o seguinte exemplo: 

A mesma série de fontes semi-intencionais pertencem a documentos que mencionam 

a restauração de obras. Quanto à pintura colonial carioca, raríssima são as obras que 

chegaram inalteradas aos nossos dias. Se agora nos cabe verificar, tão completamente 

quanto possível, as datas das restaurações de todas as obras, forçoso é confessar que as 

pesquisas para esse fim, importantíssimas aliás, se tornam bem difíceis no caso das 

obras mais antigas cujo valor histórico é especialmente grande e particularmente larga a 

história das restaurações que sofreram. São mais uma vez os livros de receita e despesa, 

as atas, resoluções e termos que nos instruem, em muitos casos, sobre as restaurações pas-

sadas. O painel do milagre de Nª. Sª. de Bonsucesso, p.e., que data, segundo a inscrição, 

do ano de 1639 e que se encontra na sacristia da igreja da Santa Casa foi (segundo os 

livros de receita e despesa) “reformado” em 1729, “pintado de novo” em 1757, “pintado” 

e “limpado” em 1799, etc...etc... até que em 1908 foi “restaurado” pelo pintor A. Petit. 

(...) pesquisas semelhantes, realizadas nos competentes livros das outras irmandades e 

comunidades religiosas, dariam certamente resultados altamente interessantes no que se 

refere à “história” dos diversos painéis conservados. (Levy, 1942, p. 21-22).

Hanna Levy também considera relevante mencionar as fontes que não se “enquadram” nesse 

conjunto de documentos escritos, ou seja, os documentos artísticos (monumentos, pinturas, 

esculturas), que, segundo ela, são fundamentais para as pesquisas de temas da História da Arte; 

nesses casos, as informações fornecidas exclusivamente pelas representações de outras obras.

Ao final desse artigo, a historiadora conclui que a pintura colonial no Rio de Janeiro abarca a 

produção do século XVII até começos do século XIX. Nesse sentido, o intuito dessa investigação 

foi o de demonstrar um esquema geral evolutivo, sem considerar as inúmeras etapas e subdi-

visões mais sutis, o que necessitaria de um trabalho mais minucioso. 

Nesse esforço, a autora divide a produção analisada em três fases distintas, sendo a primeira 

fase caracterizada pela tendência das composições mais sóbrias, severas e de formas mais pe-

sadas e pouco movimentadas, correspondentes ao século XVII até meados do século XVIII; a 

segunda fase, em torno de 1740, com o despertar de uma segunda corrente, com formas mais 

dinâmicas, mais “barrocas”, mas sem que a fase anterior tenha deixado de existir; e, por fim, a 





terceira fase com as obras do fim do século XVIII e início do XIX, já mostrando um estilo menos 

agitado, mais simples, mais “fechado” (Levy, 1942). Embora essa evolução seja significativa, é 

pertinente ressaltar a consideração da autora diante da necessidade de se estabelecer a relação da 

pintura colonial fluminense com o desenvolvimento da pintura colonial no Brasil.

No seu quarto texto, Modelos europeus na pintura colonial (1944), Levy realiza o estudo de 

algumas obras do período colonial, nas quais se identificou a utilização de modelos europeus 

de desenhos, especialmente de gravuras. Segundo a autora, foi a partir dos estudos realizados 

anteriormente por Luis Jardim e Salomão de Vasconcelos que Manuel da Costa Ataíde – um dos 

mais representativos na arte colonial mineira – teria usado gravuras europeias para realizar as 

suas pinturas. 

Ela comenta que as gravuras nas quais Ataíde teria se inspirado para realizar as seis pinturas 

executadas entre 1803 e 1804 e expostas atualmente na capela-mor da Igreja de São Francisco 

de Assis, em Ouro Preto, estariam publicadas em uma edição ilustrada da Bíblia, cujo exemplar 

data de 1728 e se encontrava na Biblioteca Nacional.24 As obras se referem à promessa de Abraão, 

à Restituição de Sara a Abraão, aos anjos anunciando a Abraão o nascimento de um filho, a 

Abraão oferecendo hospitalidade aos anjos e ao sacrifício de Isaac e à morte de Abraão. 

A partir dos aspectos formais e composição, Levy confronta as obras de Ataíde com as gravu-

ras, a fim de ponderar as peculiaridades de cada artista em transformar os modelos europeus em 

algo pessoal, tendo em vista a busca pelas origens, influências, datação e possíveis escolas. 

Sobre a questão das fontes para a pesquisa, a autora considera pertinente, nesse artigo, apon-

tar os documentos encontrados nos arquivos das irmandades como fontes importantes da época. 

Os livros de despesas, por exemplo, representavam um volume relevante de informações acerca 

dos pagamentos e das encomendas feitas de muitas dessas obras, podendo expor a participação 

de um ou mais artistas na produção de uma obra, até mesmo das exigências a serem cumpridas 

em virtude de uma encomenda. 

Os exemplos citados até aqui bastam para indicar as diferentes maneiras por que os 

pintores nacionais aproveitaram modelos europeus. Vimos que a comparação de obras 

coloniais com os respectivos modelos oferece uma base preciosa para melhor conhecer 

o cunho pessoal dos artistas coloniais [...] também valioso ponto de referência para os 

esclarecimentos de problemas de ordem cronológica [...] além disto, [...] fornece um 

auxílio precioso para a solução de várias questões que dizem respeito à restauração: 

uma vez identificado o modelo em que se inspirou o artista nacional e verificado, por 

meio de cuidadoso estudo comparativo, o modo particular pelo qual cada artista pa-

trício tratou os elementos dados pelo modelo (cópia fiel, simplificação, ampliação, etc.) 

obteremos um meio auxiliar seguro para reconstituir partes apagadas ou estragadas de 

painéis antigos. (Levy, 1944, p. 64).

24 Exemplar pertencente anteriormente à Real Biblioteca.





Painel de azulejo “José explica os sonhos ao Faraó” localizado na Capela de N. Sra. da Conceição, Recife (PE). Foto de 
Benício W. Dias, s/d. Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro. Série Inventário. 

“José explica os sonhos ao Faraó”. Gravura de Demarne, s/d. Reprodução. Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de 
Janeiro. Série Inventário/Capela de N. Sra. da Conceição, Recife (PE). 





Painel de azulejo “José se dá a conhecer aos seus irmãos” localizado na Capela de N. Sra. da Conceição, Recife (PE). 
Foto de Benício W. Dias. Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro. Série Inventário.

“Os irmãos perante José”. Gravura de Demarne, s/d. Reprodução. Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro. 
Série Inventário/ Capela de N. Sra. da Conceição, Recife (PE). 





“A mulher de Putifar acusa José”. Gravura de Demarne, s/d. Reprodução. Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de 
Janeiro. Série Inventário/Capela de N. Sra. da Conceição, Recife (PE). 

Painel de azulejo “A mulher de Putifar acusa José” localizado na Capela de N. Sra. da Conceição, Recife (PE). Foto de 
Benício W. Dias, s/d. Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro. Série Inventário. 





Interessa observar nesse artigo que a autora chama a atenção para as interfaces das pesquisas 

entre a História da Arte e a Restauração – uma relação que, segunda ela, seria essencialmente 

possibilitada pela documentação arquivística existente. 

Por fim, no seu último artigo, Retratos Coloniais (1945), Levy traça uma reflexão relativa aos 

retratos brasileiros do período colonial, baseando-se em dois questionamentos: Primeiro, do 

ponto de vista artístico (composição, colorido, “pose”), quais seriam as principais características 

dos retratos brasileiros? Segundo, esses retratos revelavam um estilo próprio definido, ou consti-

tuíam simples reflexo provinciano da arte dos retratos da Metrópole? (Levy, 1945). 

De acordo com Levy, ao lado das pinturas religiosas, os retratos constituíam a parte mais 

numerosa do patrimônio artístico brasileiro, localizados, sobretudo, nas santas casas de mise-

ricórdia, conventos, irmandades e espaços particulares, e retratavam cenas domésticas, proces-

sos de trabalho, homem do poder, móveis, objetos. 

A autora utilizou como referência para esse estudo os retratos encontrados nos seguintes lo-

cais: Santa Casa de Misericórdia (Rio de Janeiro/RJ), Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito (Rio de Janeiro/RJ), Mosteiro de São Bento (Rio de Janeiro/RJ), Convento de Santa Te-

resa do Desterro (Rio de Janeiro/RJ), Igreja de São Francisco de Paula (Rio de Janeiro/RJ), Igreja 

da Ordem Terceira de São Francisco (Salvador/BA), Igreja da Misericórdia (Salvador/BA), Igreja 

do Convento da Luz (São Paulo/SP) e Colégio São Luís (São Paulo/SP). 

Dentre as obras levantadas, ela apontou o predomínio dos retratos masculinos em relação aos 

femininos. Além disso, advertiu que os retratos femininos apareceram com mais frequência só 

no século XIX, “época em que floresceram os salões na alta sociedade baiana, pernambucana, 

carioca etc.”. Já os retratos de crianças nunca foram cultivados, com exceção, possivelmente, de 

alguns exemplares no segundo reinado.

A arte dos retratos, para Levy, ficou reservada quase que exclusivamente a duas categorias de 

pessoas: a primeira e mais numerosa era composta de figuras que ocupavam lugar de privilé-

gio nas irmandades e ordens, membros de mesas administrativas, benfeitores, e a segunda, de 

personalidades da administração civil e religiosa – “retratos de eruditos”, onde se enquadram 

também todos os retratos da família real portuguesa. 

Com base na disposição das figuras, a autora analisou a predominância das composições 

de corpo. A representação ¾ do natural e vista de frente, em vários tipos de cenas, foi a mais 

identificada. Além disso, observou o tratamento pictórico: luz e sombra, pinceladas, cromia, 

vestimentas, gestos, cenário, disposição das figuras, entre outros aspectos identificados para fins 

de verificação da marca pessoal de determinado artista, bem como as feições e costumes de uma 

dada sociedade em determinada época.

É perceptível, nos estudos que Levy publicou na Revista, a organização de suas pesquisas em 

busca de uma possível “evolução” da arte colonial brasileira. De um modo geral, todos os seus 

estudos apontam uma intensa preocupação com a sistematização das pesquisas em história e 

teoria da arte, considerando essencialmente necessário o levantamento e a crítica às fontes pas-

síveis de serem utilizadas para o desenvolvimento desse tipo de trabalho, sobretudo da docu-

mentação textual e iconográfica. 





Após o período de produção desses artigos, as últimas informações que se encontram no Ar-

quivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro dão conta de que Levy teria emigrado para os Es-

tados Unidos, conforme consta nas duas últimas correspondências datadas de 1948. A primeira 

é uma carta (nº. 253/48) de Hanna Deinhard para Rodrigo, enviada de Nova Iorque (Anexo V), e 

a segunda é a carta resposta que Rodrigo enviou para Levy em 01 de junho de 1948 (Anexo VI). 

Hanna enviou essa carta ao diretor, relatando sua nova fase de vida nos Estados Unidos, que 

incluía um novo local de trabalho. Na correspondência, ela menciona que já estava ministrando 

aulas particulares no Museu Metropolitan de Nova Iorque e que iria ingressar como professora 

na Nova Escola de Estudos Sociais, onde estavam os mais conhecidos professores europeus e 

americanos. Ressaltou ainda que estava muito feliz por ter conseguido esse emprego, e mais, que 

estava admirada por ter constatado que um grande número de pessoas já a conhecia, pelo menos 

de nome. 

Em resposta, Rodrigo se dizia muito satisfeito por receber boas notícias a respeito das opor-

tunidades que estavam sendo proporcionadas a ela nos Estados Unidos e que todos os compa-

nheiros da repartição agradeciam e retribuíam as suas lembranças. 

Considerações Finais

Na tentativa de alinhavar esse “corpus” de informações e documentação sobre a historiadora da 

arte e essa institucionalização do patrimônio, temos nos textos de Hanna Levy um fio condutor 

de valorização com base crítica, teórica e metodológica da pesquisa em História da Arte, con-

tribuindo na consolidação dessa área de conhecimento. Merece destaque, no trabalho da profes-

sora e pesquisadora alemã, a introdução, no campo da História da Arte, de termos, conceitos e 

teorias praticamente desconhecidos no Brasil. E mesmo não atingindo um público interessado 

na tese que ela defendeu na Europa, Hanna Levy trouxe na bagagem, quando de sua emigra-

ção para o Brasil, os recursos teóricos e metodológicos para inserir a arte colonial brasileira no 

contexto dos debates e revisões mais recentes da historiografia, sobretudo da contemporânea 

discussão do barroco. Sobre isso, Guilherme Simões Gomes Júnior comenta: 

O que acontecia então no Brasil era sem dúvida um desdobramento tardio dos estudos 

que constituíram a idéia de barroco na Suíça, na Alemanha, na Itália, na Espanha e 

na Inglaterra. Retardo semelhante ao brasileiro parecia haver na França e em Portugal, 

por motivos bastante específicos. Na França, porque até o limiar dos anos 50 era muito 

forte o consenso em torno da idéia de que seu século XVII, considerado exemplo rigoroso 

do classicismo, havia-se mantido imune aos ventos meridionais vindos da Espanha e da 

Itália. E em Portugal, em razão de um viés de sua história nacional – o fato de a coroa 

portuguesa ter sido incorporada pela Casa da Áustria entre 1580 e 1640, época de ouro 

da grande cultura barroca dos vizinhos espanhóis – quase tudo o que dizia respeito ao 

barroco era visto pelo ângulo do patriotismo aviltado pelo denominador estrangeiro. 

(Gomes Júnior, 1998, p. 16-17). 





Gomes Júnior ressalta ainda que a herança cultural portuguesa com espírito francês havia 

deixado marcas fortes nas artes, letras e no pensamento em geral a partir do século XIX e que, 

por isso, a inteligência brasileira demorou a colocar para si a tarefa de repensar as manifesta-

ções culturais da época colonial.  Com isso, quando essa tarefa foi posta como “ordem do dia”, 

não deixou de apresentar-se com vigor, além dos estudos terem avançado com muita rapidez. 

Prova disso, segundo ele, era a reflexão sobre o barroco nas artes que se praticava no Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, especialmente com os trabalhos de Hanna Levy.

Irene Below, por sua vez, ao comentar sobre a fundamentação teórica de Hanna Levy, diz 

que a historiadora encontrou na Sorbonne, após a sua evasão da Alemanha, a possibilidade de 

inserir os acontecimentos atuais em um grande contexto histórico-social e histórico-intelectual. 

Segundo Irene, em discussões com os clássicos da escrita de História da Arte em língua alemã, 

Levy havia desenvolvido na sua tese uma posição teórico-científica que tinha, como pano de 

fundo, desdobramentos políticos, ainda que não explicitamente citados. A pesquisadora acentua 

que Levy criou para si um quadro teórico que possibilitou a ela tirar proveito de sua experiência 

de emigração produtivamente em seu trabalho científico. Ademais, essa reflexão sobre a relação 

entre arte e sociedade deveria ser constitutiva tanto para análise de obras individuais como para 

a discussão de épocas da História da Arte ou condições institucionais da elaboração das artes.

Diversos preceitos lançados por Levy, considerando a influência dos conceitos e das teo-

rias de vários estudiosos, especialmente os alemães, demonstram uma tentativa de classificar 

a produção com vista a um estilo individual, ao estilo de uma época e ao estilo nacional. Isso 

ocorre, principalmente, quando a autora pesquisada julga necessária a inserção da análise feita 

por ela sobre a pintura fluminense no conjunto da pintura colonial brasileira, o que tornaria o 

estudo mais completo. 

Para Below, a arte, a História da Arte e a intermediação viva destas foram propriamente a pá-

tria de Hanna Levy. E ao contrário de grande parte dos nascidos nos anos 1910-15 –  uma geração 

muito sacrificada, comenta Claude Schaefer –, que tinham aproximadamente a mesma idade de 

Levy, Hanna conseguiu não somente concluir seus estudos de forma brilhante, como também 

se estabeleceu seguidamente em vários países, além de trabalhar em sua profissão em diferentes 

contextos histórico-políticos. Demonstou uma capacidade impressionante de se envolver com 

novas realidades; isso porque teve um rápido aprendizado lingüístico que possibilitou a ela ensi-

nar e publicar em cinco línguas.

A existência de Hanna Levy, marcada pelo exílio, resultou em importantes contribuições 

científicas, sobretudo para as discussões do barroco no Brasil. E segundo Kristeva (2000, p. 178), 

o estrangeiro podia ser definido como uma pessoa que “não pertencia a nada” e por isso “pode-

ria se sentir pertencente a toda tradição, a tudo”. E Hanna Levy, por sua vez, adquiriu “aquela 

contraditória facilidade de inovação”, que conseguiu unir o “original e conquistado em uma 

síntese” (Below, 2000).
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As subdivisões mais gerais dos tempos pré-históricos: a idade paleolítica, a neolítica, a idade do 

bronze, a idade do ferro.

A Idade Paleolítica

Povos caçadores; habitação nas cavernas e tendas rudimentares. Desconhecimento da olaria e 

da cerâmica; desconhecimento dos metais – por isso é a idade da pedra:

1) pedra lascada

2) pedra polida e talhada.

 ▪ A subdivisão do paleolítico em épocas determinadas pelas estações francesas. 

Primeira metade:

1) época cheleense;

2) época acheleense;

3) época mousteriense. 

Segunda metade: 

1) época aurignaciense; 

2) época solutreense; 

3) época magdaleniense.

 ▪ A intercalação de épocas intermediárias como resultado de escavações e estudos mais re-

centes: época strepyense (strépy na Bélgica), anterior à cheleense; época premousteriense; 

época capsiense, em seguida à magdaleniense e já no princípio do neolítico.

 ▪ Existência de épocas paleolíticas análogas nos demais continentes. Variação no tempo des-

sas épocas, nos diferentes continentes: idade do ferro na Ásia, quando a Europa entrava no 

neolítico. População da América na pedra talhada na chegada dos europeus.

 ▪ As épocas mais antigas do paleolítico, parte da idade diluviana (glacial). Baixa temperatura na 

segunda metade do aurignaciense (30000 a.C). Migração dos gelos: umidade cultura europeia.

 ▪ O ponto culminante da idade diluviana: época solutreense. Começo da época mais quente 

com o magdaleniense. Divisão da cultura europeia a partir do solutreense: aurignaciense-

magdaleniense ou capsiense que vai do Norte africano aos Alpes e aos Pirineus.

 ▪ O começo da atividade artística na época aurignaciense. As pinturas rupestres do aurigna-

ciense; o estilo franco-calabrense, o da Espanha do Leste e o Norte africano. 
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 ▪ A época magdaleniense (fim cerca de 12.000 a 10.000 a.C) e as pinturas mais desenvolvidas.

 ▪ As obras de arte do solutreense, não originárias da Europa. Arte paleolítica: cerca de 30.000 

a 10.000 a.C.

A Idade Neolítica (cerca de 3000 a.c).

 ▪ Modificação das condições de existência; passagem progressiva à agricultura; povos campo-
neses; domicílios estáveis.

 ▪ Modificação do estilo artístico até então de caráter naturalista (movimento, força expres-
siva) para um caráter abstrato (esquemático, uniforme), que atravessará o neolítico, a idade 
de bronze e do ferro (Europa, exceto regiões sob influência oriental).

 ▪ Cerâmica: vasos, potes, etc. Alguns motivos principalmente de ornamentação.

A Idade do Bronze

 ▪ Acentuação do caráter estilístico da civilização precedente. Prosseguimento simultâneo da 

cultura da pedra (produção na Itália das mais belas armas em pedra). 

A Idade do Ferro

1) O período de Hallstatt (cerca de 12.000 a 5.000 a.C; cidade austríaca de Hallstatt).

2) O período La-Tène (até o começo da nova era).

 ▪ Origem entre os Celtas no oeste da Europa. Conquista da bacia do Danúbio, os Alpes, até os 

Bálcãs e a Itália do Norte.

 ▪ Contato com a cultura de Hallstatt.

 ▪ Influências gregas, orientais e italianas. Cultura própria, precursora da arte romana provincial.

 

 ▪ Outras características principais: trabalhos “a jour”, esmaltes e trabalhos em metal martelado. 





 ▪ Inexistência de uma arquitetura paleolítica. Desenhos rupestres representando uma espécie 

de construção de tendas (um pilar central sustenta o teto que, redondo em baixo, termina 

em ponta); tectiformes que podem ser armadilhas; cavernas e outras formações naturais.

 ▪ A tese inicial, da ordem cronológica: a estátua, o relevo, os desenhos, a pintura; a figura hu-

mana, os animais, a ornamentação geométrica – desmentida com as escavações recentes.

 ▪ Os materiais: a pedra, o marfim, o osso e o chifre (desaparecimento dos objetos de 

madeira).

A escultura

 ▪ A “Vênus de Willendorf”, a “Vênus de Brassempouy”, a “Mulher nua” de Menton, esculturas 

da época aurignaciense. Suas características gerais: formas extremamente volumosas, partes 

características do corpo feminino muito acentuadas, tratamento sumário das cabeças.

 ▪ Outro tipo estilístico: figuras femininas de proporções mais “naturalistas”; raridade de figu-

ras masculinas em “ronde-bosse”. 

 ▪ As representações de animais (“ronde-bosse”, baixo-relevo, alto-relevo, petroglifo, pintu-

ra), particularmente numerosas. Os animais: rena, mamute, cavalo selvagem, bisão, cabrito 

montês; mais raros: peixes e pássaros. 

 ▪ Significação simbólica ou mitológica das figurações animais: a magia da caça ou da fecundi-

dade. As numerosas esculturas de animais do magdaleniense. Caráter mais naturalista que as 

figuras humanas. Habilidade técnica perfeita, adequada aos diferentes materiais. Procedência 

comum: França meridional, Bélgica. Exemplo: a “cabeça de cavalo relinchando” de Mas d’Azil. 

Relevos 

 ▪ As diferentes técnicas dos relevos do aurignaciense e magdaleniense: a dos desenhos tão 

profundamente cavados na pedra que as figuras saem em baixo-relevo; os baixos-relevos 

propriamente ditos e os altos-relevos. 

 ▪ Os relevos de figuração humana. Os de Laussel (Dordonha): as figuras de um jovem de 

formas alongadas e uma mulher nua com uma taça de chifre, de formas abundantes e arre-
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dondadas. Significação mágica ou religiosa (oferendas, orações). Maior número de relevos 

de figuração animal: os de Laussel, representando cavalos; o baixo-relevo solutreense do Roc, 

Charente (frisas de éguas com caracteres de espécies diferentes – magia da caça).

Gravuras

 ▪ Importância das gravuras em galhos de rena, chifres de mamute e em pedra; a ornamen-

tação dos utensílios (flechas, punhais, arpões). Maior riqueza das peças das escavações na 

França. Inexistência de gravuras com figura humana isolada; animais acompanhados de 

figuras humanas. A “Mulher da Rena” (em galho de rena), o “caçador de bisão”, ambos de 

Langerie-Basse, St. Germain. O “bastão de comando” (madeliano, St. Germain).

 ▪ Representação dos animais na gravura, quase sempre de perfil. Outras peças: renas e salmões, 

de Lorthet, St. Germain; duas cabeças de mamute; a “Rena pastando” de Kesslerloch; as gra-

vuras de braços e mãos (as mãos às vezes com quatro dedos; bastões gravados). 

 ▪ As gravuras do solutreense: animais aparentados das feras felinas, nas cavernas de Font-de-

Gaume e Combarelles (Dordonha).

 ▪ Gravuras em pedra, de animais representados misturadamente.

Pintura

 ▪ A grande importância das pinturas (ou meias-gravuras) das épocas aurignaciense, magdale-

niense e capsiana. As duas grandes correntes estilísticas europeias: 1) O grupo do estilo 

franco-contábrico, da Rússia, através da Europa Central até os Pirineus; seu centro princi-

pal: França Meridional e Nordeste espanhol. 2) O Grupo do Leste espanhol, de descoberta 

recente. Caráter geral comum aos dois grupos. 

 ▪ O grupo franco-contrábico. As cavernas de Altamira e de Font-de-Gaume. As representa-

ções de animais (bisões, raros cavalos, lobos) em preto, vermelho ou multicores; notável 

perfeição; representações de animais as mais características e monumentais; estilo subjetivo, 

sem negligência do objeto real.

 ▪ Obras intermediárias entre a pintura e a escultura. Partindo da configuração das rochas para 

o volume; efeito preponderante da linha de contorno sobre o plano inteiramente pintado; 

modelado colorístico; representação de animais de perfil. Extensão de 14 metros com pin-

turas em Altamira (não é composição de conjunto). Cenas de animais na caverna de Mon-

tespan. Raridade e inferioridade da representação de figuras humanas.





• O grupo do Leste espanhol: identidade de conteúdo; figuras humanas mais frequentes e mais 

acentuadas. Diferenças consideráveis do ponto de vista formal. Pintura monocrômica: a cor 

vermelha. Ausência do modelado do corpo; efeito exclusivo da forma de conjunto, da linha 

de contorno. Verdadeiros afrescos: restritos às duas dimensões do plano; maior mobilidade, 

ritmo e dinamismo das figuras. Exemplos de composições de conjunto: rochedos perto de 

Alpera, caverna perto de Vallorta.

 ▪ Desenvolvimento estilístico do grupo franco-contrábico (H. Kuhn): 

1) acentuação do contorno no aurignaciense; 

2) caráter pictural, muitas cores, efeitos de modelagem, no magdaleniense; 

3) estilo mais linear, no fim do magdaleniense e finalmente, esquematizante.

 ▪ Grupo do Leste espanhol: linear, pictural, linear, geométrico.

Ornamentação
 ▪ As linhas de ziguezague, ondas, etc; estilização progressiva de formas naturais; espirais; 

transformação de uma técnica em motivos.





 ▪ A grande migração das populações europeias: os gelos tendem a confinar-se nas regiões po-

lares; a rena retira-se para o Norte e o homem caçador a acompanha. A Europa, campo livre 

para a invasão da alta Ásia. Os invasores e os princípios de um novo estado social: a domesti-

cação dos animais, a metalurgia, a vida pastoril e agrícola. Expressão dessas transformações 

das condições de existência na produção artística. O nascimento de uma arquitetura como 

primeira consequência. 

 ▪ Os vestígios arquitetônicos da idade neolítica

1) as habitações

2) as sepulturas

 ▪ Importância das habitações principalmente de ordem histórica. Maior interesse das sepul-

turas para a história da arte: o megalitismo. Blocos enormes: massas removidas precedendo 

às massas construídas – consequência do estado do instrumental e expressão do regime das 

sociedades nascentes.

As diferentes arquiteturas de habitação

 ▪ As moradas de transição entre as cavernas naturais e as construções artificiais: cavidades (re-

dondas, ovais ou quadradas) cavadas na terra; teto apoiado em postes baixos. Reunião destas 

moradas semi-subterrâneas, desde os primórdios do neolítico, em aldeias cercadas de fossos, 

paliçadas, demarcações de pedra ou elevações de terra – tipo precursor da cabana.

 ▪ As construções lacustres (as cidades lacustres na Suíça, perto de Meilen, de Robenhausem, 

à volta e no lago de Constança). Ligações das cidades lacustres com a terra firme: pontes 

estreitas.

Tipo I – Os pilotis são enterrados no fundo do lago: palafitas. 

Tipo II – Substituição dos pilotis por uma jangada (vigas, pranchas, ramos); superposição de 

jangadas. Os materiais das palafitas e cabanas: a argila, a madeira, os ramos. Semelhança das 

cabanas lacustres com as de terra firme.

As sepulturas em pedra

 ▪ Maior importância que as habitações. Os primeiros exemplos de uma simbiose entre a ar-

quitetura e a escultura.
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 ▪ Os menires (enormes pedras alçadas, enterradas verticalmente no solo diante das sepultu-

ras); expressão mais simples de uma escultura arquitetural nascente; primeira forma monu-

mental de estátua de mane ou ancestral. Longas alamedas precedendo as sepulturas. Exem-

plos: o alinhamento de Carnac, Bretanha, onde os três renques de Kerlescan, de Menec e de 

Kermario medem três quilômetros. Número de linhas paralelas (13, 11, 10) e dos menires 

(579, 1.169 e 982). Os cromeleques, círculos e semicírculos formados por menires.

 ▪ A forma do menir: um obelisco bruto. O menir de Locmariaker (20 m altura). Existência de 

menir com interrupções do Japão ao País de Gales e daí ao Marrocos.

 ▪ Os “dolmens”, nome bretão das sepulturas: 

1) o dólmen simples (uma mesa de pedra sobre mais pedras enterradas verticalmente no solo); 

2) o dólmen imperfeito (a mesa apóia-se no solo por uma das extremidades e é sustentada no 

lado oposto por uma pedra vertical); 

3) o “lichaven trilítico” (a mesa é apoiada por duas pedras somente). Provavelmente cobertos 

de terra. Plantas retangulares, poligonais ou quase redondas; faces exteriores das pedras, brutas; 

faces internas, constituindo as paredes das câmaras sepulcrais, mais ou menos aplainadas. 

4) os “dolmens de galeria”, mais espaçosos e cercados de um aterro que cobre um corredor de pe-

dra (alameda coberta de Bagneux perto de Saumur), conduzindo à câmara sepulcral (“câmaras 

de gigantes”). 

5) os “dolmens sob altos “tumuli” de terra” (os “tumuli” do Mont St. Michel com 19 túmulos 

isolados, comunicando-se por corredores subterrâneos).

 ▪ O túmulo de New Grange, Irlanda; o de Antequera, na Espanha (25 x 5m): abóbada falsa; 

pilastras monolíticas na entrada. Abóbadas falsas em outras sepulturas na Espanha e Por-

tugal. Os primeiros ensaios (europeus) de uma forma artística, isto é, consciente do espaço 

arquitetônico.

A escultura

 ▪ Ligação íntima com a arquitetura. Relevos esquemáticos nos dolmens de galerias, repre-

sentando os mortos, dos dois lados da entrada. Outros relevos nos vestíbulos anteriores da 

câmara sepulcral (relevos das sepulturas perto de Pourgeonnet e de Croizard, Marine).

 ▪ Suas características gerais: o contorno da figura: uma linha em relevo; o nariz: um ângulo; 

os olhos: simples orifícios; frequente ausência da boca; o queixo: linhas curvas paralelas. 

Caracterização dos homens por gravuras de armas; as mulheres, por formas redondas sa-

lientes, como símbolos dos seios. Orientação geral do estilo para o esquema, a estilização, 

as formas geométricas. A primeira grande época de um estilo abstrato que irá dominar a 

Europa durante milhares de anos, exceto alguns domínios sob a influência oriental. Grande 

intensidade e unidade de concepção sem equivalente nos outros estilos abstratos da história 





da arte. Julgamento contrário de Choisy (ele acha que a ideia do grande apagou a ideia do 

belo, que o ofício suplanta a arte).

 ▪ As esculturas em “ronde-bosse”: as figuras de mulheres (argila) achadas perto de Philipopel 

e as da sepultura Hal-Saplienis em Nalta; estilo de influência asiática; provável significação 

mágica ou religiosa dos ornatos das figuras e dos dolmens (linhas curvas paralelas, espirais, 

círculos concêntricos, sinais em forma de pente, machados).

Pintura

 ▪ Continuação da tendência geral para a estilização (fim da idade paleolítica no Este Espanhol).

Cerâmica (desconhecimento no paleolítico)

 ▪ Grande desenvolvimento: vasos, ânforas, urnas. Existência de uma evolução estilística. Ca-

racterísticas gerais: desconhecimento do torno; cozimento a fogo descoberto; ornamentação 

sempre geométrica, cavada ou impressa; incrustações de uma pasta de cal (branca, rara-

mente vermelha); pouca cerâmica pintada.

Ornatos mais simples

 ▪ Impressão dos dedos; impressão das unhas: mais geométricas, regulares. 

 ▪ Os “torçais” (proveniência das marcas das cordas). Os ornatos apontados ou talhados; traços 

compostos de pontos isolados; combinações com a linha reta. 

1) Grupo de cerâmica neolítica de linhas retas. 

2) Grupo de ornamentação de bandeirolas ou bandas. 

 ▪ Os primeiros provenientes das sepulturas; os do segundo grupo nos vestígios de habitações: 

terra mais fina, às vezes forma oval ou redonda na base. 

 ▪ Ornatos em bandeirolas, fitas, às vezes muito movimentados, quase sempre enquadrados 

por linhas paralelas cavadas; bandeirolas com linhas curvas; bandeirolas com ângulos retos 

(aproximadamente do meandro). Começos de volutas e espirais – Worms, Alemanha: ban-

deirolas quebradas nos túmulos, curvas, nas habitações.

 ▪ Continuação da ornamentação de bandeirolas na cerâmica “espiral-meandro” do Leste Eu-

ropeu. Outro grupo: copos em forma de sinos, regiões do Oeste Europeu.





Outras classificações

 ▪ Vasos de ornamentação plástica cavada ou pintada; decoração diagonal ou vertical.

 ▪ A cerâmica de bandeirolas (rajada, listrada) difundida no Sudeste Europeu e na Alemanha 

Central. Sua origem na bacia do Danúbio. Sua subdivisão em três grupos: 

1) o grupo de Hinkelstein (ornatos cavados e incrustados de branco, linhas ziguezague, triân-

gulos, losangos);

2) o grupo de Roessen ou de Nierstern (linhas retas, quebradas, franjas pendentes);

3) grupo de Grossgartach (motivos semelhantes a panos de tecidos cortados regularmente ou 

que lembram meias-coroas).

 ▪ Desenvolvimento dessa decoração nos vasos de Laibacher Moor e Mondsse: cruzes e círculos 

cheios de ornatos e cercados de bandeirolas (rodas de sol, espirais desenvolvidas).

 ▪ Ornatos policromados mais raros (Baixa-Áustria, Boêmia e Moravia; cores: branco, ama-

relo, vermelho e marrom: Sudeste europeu: Galícia, Hungria, Bucovina, Romênia, Rússia 

Meridional Ornamentação “espiral-meandro” (preto, branco, amarelo, marrom, vermelho e 

violeta): a “cultura de Tripolje” (Ucrânia). 

 ▪ Mistura de figurações humanas e animais com a ornamentação geométrica: Estilo de tran-

sição entre o último período da idade da pedra polida e os começos da idade do bronze.





 ▪ Os principais centros culturais na Europa Central e Setentrional. A arte do bronze do Egito, 

Japão, China, Grécia, inseparável dos primórdios históricos destes países. Exclusão do Sul 

europeu e partes da França e Áustria pelas influências de culturas baseadas no conhecimento 

do ferro.

 ▪ O conhecimento dos metais proveniente da Ásia do Oeste. Introdução do bronze no Leste e 

Norte da Ásia (Rússia e cultura sibérico-urálica) e na Itália, França, Espanha e Inglaterra, através 

do Mediterrâneo. Terceira rota, através das margens do Mar Negro e do Danúbio, seguindo os 

grandes rios alemães que desembocam no Mar Báltico e no do Norte, na Europa Central e Se-

tentrional. O “ouro do Norte” dos países nórdicos. A Hungria, domínio intermediário.

 ▪ Eclosão de formas originais, próprias dos povos nórdicos, além das formas imitadas. 

Prosseguimento do estilo neolítico. Formação lenta do estilo do bronze, primeiramente na 

arte das alfaias e no desenho. Adaptação mais rápida ao novo material de armas, instrumen-

tos e joias.

Arquitetura

 ▪ Sobrevivência da arquitetura megalítica, nas demarcações de pedra (estas demarcações en-

contram-se ainda na Idade Média histórica).

 ▪ Distinção da arquitetura ciclópica que caracteriza a idade do bronze, da arquitetura mega-

lítica unicamente do ponto de vista técnico.

 ▪ Identidade de concepção monumental da ideia arquitetônica fundamental, do estilo. 

 ▪ Os enormes blocos de pedra (quadrados ou poligonais) que, trabalhados, formam paredes 

gigantescas, sem argamassa (paredes perto de St. Jeannet, França). O “stonehenge”, perto de 

Salisbury, Inglaterra do Sul, verdadeira arquitetura megalítica: um primeiro círculo exterior, 

envolvendo outros círculos ou ovais; pilares monolíticos do circulo exterior, com pontos 

correspondentes a orifícios nas pedras horizontais; todos os pilares, lavrados nos quatro 

lados, em granito irlandês (transporte em barcos). A técnica da construção indica a idade 

do bronze.

 ▪ Continuação de campo de achados nas cidades lacustres. Palafitas mais sólidas, com paredes 

de verdadeiras armações de madeira. Acentuação do caráter estatuário dos menires, assu-

mindo a figura de um corpo humano (menires de Collorgues, França) ou conservando o 

caráter de bloco apenas com a representação da figura humana numa face, em gravura ou 
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baixo-relevo (St. Sernin, Pousthomy, Maurels, França). Preocupação de representar toda a 

estrutura da figura humana. Os da Sardenha: indicação dos seios apenas. As pedras antro-

pomorfas de Fivizzano, perto de Spezia, Itália.

Os desenhos

 ▪ Evolução notável no desenho monumental. Desenvolvimento dos desenhos e gravuras acha-

dos sobre os dolmens e menires neolíticos nos “Hällristiningar”, os desenhos rupestres es-

candinavos; desenhos precursores dos frescos monumentais de caráter histórico. Execução 

sobre planos inclinados, às vezes horizontais (nunca em planos verticais); achados na Suécia, 

Noruega e Dinamarca. Sinais (círculos concêntricos, círculos com cruzes, espirais, rodas) de 

armas e utensílios (gládios, machados, escudos); significação simbólica.

 ▪ Desenhos de homens, cavalos, bois, barcos, carros, charruas, de alto interesse artístico e 

histórico: cenas da vida guerreira, doméstica e religiosa. Diversas maneiras: só a linha de 

contorno gravada na rocha; todo o conjunto raspado (relevos côncavos): glifos untados de 

cores; formas delgadas, impressão de frescuras e vivacidade. Caráter abstrato principalmente 

na concepção do conjunto.

Alfaias

 ▪ Achados nos túmulos e nas ruínas das cidades lacustres – Os achados de “depósito” (inten-

cionalmente) e os de “atelier” (por acaso).

 ▪ Permanência do ornato essencialmente geométrico; continuação do ornato de linha reta e de-

senvolvimento das linhas curvas até constituírem o ornato caracteristico da idade do bronze.

 ▪ “A técnica do fio de bronze monopolizou a espiral, conhecida desde muito tempo pelas 

épocas sem conhecimento dos metais, como se ela fosse sua invenção original” (K. von den 

Steinen). Círculos, meio-círculos, espirais, ondas simples, dobradas ou quebradas. Evolução 

desta ornamentação até as linhas em forma de S, ondas complicadas e livre jogo de linhas 

curvas (escudos, placas, vasos, cabos de facas e gládios). 

 ▪ Representações de barcos semelhantes aos desenhos rupestres nas lâminas das facas. Apare-

cimento dos ornatos de figuração animal (mais tarde uma das características principais da 

arte nórdica) na forma e ornamentação das facas, principalmente nas de bronze cinzelado 

e não mais fundido (primeiro período): importados do Sul, relacionados com a cultura de 

Hallstatt (primeiro período da idade do ferro, contemporâneo do último período da idade 

do bronze); isto quanto aos baixos-relevos. Os punhos em forma de animais, independentes 

de influência do Sul. As primeiras figuras humanas da idade do bronze: punhos de faca, cria-

ção original nórdica. Menor interesse dos “ronde-bosses” de homens ou animais, pequenos 





grupos. O carro, achado em Seeland, ornado com um grande escudo representando o sol 

(ornamentação de espirais).

A cerâmica

 ▪ Pouca importância da evolução estilística. Decorações plásticas: argolas, pregos, formas sa-

lientes, gravuras mais profundas e mais largas. O estilo de Lausitz (região alemã).

 ▪ Criação de dois tipos de vasos:

1. urnas em forma de casa;

2. urnas em forma de caras (primeiros exemplos de urnas de caras no último período do neo-

lítico escandinavo: florescimento na idade do ferro).

 

 ▪ Costume de cremação dos mortos, pressuposto na existência de urnas em forma de cara. O 

grande interesse dessas urnas pela transmissão dos modelos de habitações (Alemanha do 

Norte, Dinamarca, Suécia e Itália Central). Tipos simples (urnas de Polleben, Seddin e Un-

seburg). Cabana redonda de teto abobadado (Kiekinder – Mark). Outros tipos mais desen-

volvidos: (Aschersleben, Dessan); urnas italianas de tipos complicados (Albânia, Etrúria).

 ▪ Urnas pré-históricas de caras achadas na Ásia Menor (Troia, escavações de Schliemann), 

Itália central e Alemanha nordeste.





 ▪ Influência determinante das culturas orientais sobre o Norte e Centro europeus, caracteriza-

da pela transformação da ornamentação geométrica ou abstrata (própria dos povos nórdicos 

desse tempo) em figuração humana, animal ou vegetal.

Cultura de Hallstatt – dois períodos: 

1) 900-550 a.C; 

2) 550-400 a.C. 

 ▪ Esta cultura como fruto da integração das antigas culturas orientais e meridionais. O “ronde-

bosse” mais importante da idade do ferro (segundo período de Hallstatt): o carro de bronze 

de Strettweg; adaptação do estilo primitivo nórdico ao das culturas fundadas sobre uma 

tradição artística milenar; cena de oferenda: figuras de homens e animais delgadas; concep-

ção artística unitária expressa na composição e na esquematização.

Arte das alfaias

 ▪ Mesma tendência de estilização e esquematização: os dois sinetes de bronze de Kuffarn 

(Áustria) e Watsch (Iugoslávia); segundo período de Hallstatt; técnica inábil, timidez e frieza 

(provavelmente cópias de modelos estrangeiros da arte arcaica grega). Semelhança de con-

clusões quanto às urnas, vasos, ânforas, ornadas com figuras humanas e animais (vasos de 

Oedemburg, Hungria, e de Gemeinlebarn, da primeira metade de Hallstatt). 

 ▪ Estilização das figuras, mais pronunciada nos desenhos e pinturas. A urna com uma car-

ruagem de quatro rodas e dois cavalos; o vaso da sepultura de Odenberg com cinco figuras 

humanas esquematizadas.

 ▪ Importância da decoração de figuração humana e animal da idade do ferro como primeira 

recepção consciente da Antiguidade grega e extra-europeia por parte das populações ger-

mânicas ou nórdicas.

 ▪ Distinção de dois grupos na ornamentação da cultura de Hallstatt (M. Schumardt): Oeste 

e Leste.

O Oeste: ornatos geométricos simples (linhas retas, faixas verticais, losangos, triângulos). 

O Leste: ornato geométrico mais complicado (jogo de linhas, espirais, meandros) e as figuras 

humanas e animais. 

 ▪ Cultura de La-Tène: os gauleses célticos, representantes principais. Alemanha Central e Me-

A Arte da Idade do Ferro (Hallstatt e La-Tène)





ridional, centros principais. Caráter da arte mais pictórico, mais movimentado e expressivo 

que o da Hallstatt. Técnicas diversas: a gravura, o metal cinzelado, trabalhado aberto, in-

crustações de esmalte.

 ▪ Independência das formas ornamentais dos fins práticos do objeto; objetivo único de efeitos 

os mais coloridos; mesmos materiais e mais pictóricos. Predomínio da influência grega; con-

tinuação do estilo abstrato e frio anterior na Alemanha do Norte. O vaso de prata de Gun-

destrup: da Dinamarca, sob influência galo-romana (provavelmente de poucos séculos a.C.); 

ornado interna e externamente de placas em metal cinzelado, com figuras; diversas cenas 

cuja interpretação ainda está incompleta. 

 ▪ Gráfico de A Arte Pré-Histórica (Antoine Bom).





I. A África

 ▪ As duas teorias principais quanto às pesquisas sobre a arte dos povos primitivos:

1) A teoria segundo o método evolucionista. 

2) A teoria com base na história da cultura.

Subdivisão desta última em dois ramos:

2.1. ocupa-se das concepções do mundo sem preocupação de ordem cronológica;

2.2. baseia-se em pesquisas sociológicas com o objetivo de estabelecer a evolução histórica das 

diferentes culturas ou semiculturas.

 ▪ O caráter coletivista, característica essencial da arte dos povos primitivos. Desconhecimento 

de artistas. Impossibilidade de distinção de qualquer individualidade artística. Resultados 

fracos das tentativas de estabelecimento de períodos estilísticos. 

 ▪ Raridade das estátuas de divindade em todas essas culturas. Estátuas equestres: o deus do 

céu; mulheres com crianças: deusas da terra (ilhas do Atlântico Sul, Guiné, África-Oeste e 

América do Norte). 

 ▪ As máscaras religiosas, representando deuses do mar, da lua, da guerra, do vulcão, dos pei-

xes, etc. O culto dos mortos. Os monumentos mais importantes: estátuas da Ilha de Páscoa 

e Novas Hébridas.

 ▪ O Totemismo: representações coletivas de caráter social-religioso relativas às potências so-

bre-humanas (forças da natureza, animais - oeste americano). A representação de deuses e 

demônios: máscaras (noroeste da América do Norte), figuras de animais.

 ▪ As pinturas – Maior importância das dos Bosquímanos.

Arte africana: arquitetura
 ▪ Diferentes tipos de habitações. Materiais: madeira e argila. Casas de pedra, na África do Sul. 

Madeiras: das diferentes palmeiras, o bambu, o caniço, etc.

 ▪ Construções de madeira estancadas com argila e cobertas de plantas ou de peles. 

 ▪ O oeste africano: dois tipos principais: a cabana com cobertura de frontão, de planta regu-

lar; no Cameroun e Yorouba, o tipo dos palácios de Bamum, com tetos abobadados, pilares 

esculpidos, faixas ornadas de animais esculpidos; construções de argila, na mesma região, 

com colunas feitas de tijolos de barro.

A Arte dos Povos Primitivos





 ▪ África do Sul: o tipo mais espalhado, a cabana de palha em forma de colmeia; galhos incli-

nados e entrelaçados para fechar a cabana em cima; ausência de suportes no interior.

 ▪ África equatorial: A cabana circular de cobertura cônica. Distinção entre paredes e a cober-

tura nas construções mais desenvolvidas; todas as dimensões (até 100 x 50 x 12 alt.). 

 ▪ No Sudão-Oeste, a arquitetura de argila mais desenvolvida. O castelo Tamberba em Togo; a 

fazenda Mosgou no norte de Cameroun (arquitetura sírtica).

 ▪ Arquitetura à parte: As construções lacustres. A “Tembe” exclusivamente na África do Leste: 

cabanas muito compridas, formando, colocadas umas contra as outras, um pátio quadrado. 

 ▪ As arquiteturas mais interessantes da África: as cidades em ruína da África do Sul (Rodésia); o 

campo de ruínas de Zimbábue: paredes, torres massiças em forma cônica, subterrâneos, etc.

 ▪ Características particulares: massiços enormes, planta simétrica, domínio técnico (paredes 

em degraus, de pedras [granito] sem argamassa). Atribuição dessas construções aos indíge-

nas, aos árabes do Sul ou aos Ugandas. Finalidade discutida: defesa, entrada das minas de 

ouro, templos Totem; época provável: 1000 d.C – 15º século. 

Escultura
• Pouca escultura arquitetural (salvo na Savana de Cameroun e em Yorouba – pilares, es-

quadramentos de portas esculpidos). Escultura arquitetural em argila na arquitetura sírtica 

(ornamentação das fachadas e pórticos; formas geométricas no exterior; internamente, mo-

tivos de figuras). 

 ▪ Escultura isolada e aplicada – três regiões: 

1) África do Oeste;

2) O Sudão Oeste;

3) As regiões limítrofes do Oeste africano. 

 ▪ Formas mais complicadas nas duas primeiras. A região mais fértil em escultura, o Oeste afri-

cano; seus centros artísticos: o Congo, o noroeste do Cameroun, o norte de Yorouba, a costa 

do Marfim e os rios do Sul; formas: síntese de elementos naturalistas e ornamentais. 

 ▪ O Sudão-Oeste: formas exclusivamente ornamentais. As regiões limítrofes: formas grossei-

ramente naturalistas ou então abstratas. 

 ▪ Na África do Oeste, a arte Benin (cabeças e figuras de bronze), a mais desenvolvida. África 

do Sul e Leste insignificantes quanto às obras plásticas. 





Pintura
 ▪ Duas regiões: Norte e Sul. Pinturas mais importantes: as dos Bosquímanos.

 ▪ Pinturas pintadas, gravadas ou raspadas nos rochedos. Desenhos geométricos; representa-

ções de animais e de peles de animais; cenas de caça e danças. Ausência de sombreado; 

desproporção entre membros e o corpo nas figuras humanas; mãos e pés com quatro dedos; 

cabeças rudimentares; todas as pinturas cheias de movimento.

 ▪ Três estilos, segundo as cores: 

1) vermelho, amarelo, marrom amarelado;

2) vermelho “bordeaux” (depois de 1800 – representação da indumentária europeia posterior a 

esta data); 

3) diversas cores e branco. 

 ▪ Origem desta arte na idade paleolítica. Tendência geral da evolução das pinturas: do simples 

ao complicado. 

II. A Arte na Oceania

Arquitetura
 ▪ Os vestígios de arquitetura pré-históricos em pedra, nas Ilhas.

 ▪ A arquitetura existente: a das construções lacustres – palafita na água e em terra.

 ▪ As ruínas das arquiteturas de pedra: os mausoléus da Ilha de Páscoa. Casas de pedra, orna-

dos de afrescos, na Ilha de Páscoa.

 ▪ Ruínas semelhantes nas ilhas Sandwich, Marquesas, Tabiti.

 ▪ Características: colunas de pedra, argamassadas com cimento de coral.

- Melanésia (na Nova Guiné): maior riqueza de formas arquiteturais das construções lacustres.

- Polinésia: formas mais simples (ex: habitações de Samoa. Casas longas; as partes redondas das 

cabanas são desmontáveis a fim de facilitar o transporte).

- A Nova Zelândia: casas com vestíbulo; janelas e portas que se fecham; paredes de madeira 

ricamente esculpidas.

- Micronésia: habitações destinadas exclusivamente aos homens, nas ilhas Palau (20 x 50m); 

vigas talhadas e trabalhadas sem pregos ou matéria de ligação.





Escultura e artes aplicadas
 ▪ Melanésia: Nova Guiné, o centro artístico mais importante. A escultura em madeira; suas 

características: realismo acentuado e formas fantásticas as mais variadas. O motivo da espi-

ral: representações de homens e animais. Formas geométricas: formas estilizadas de plantas, 

homens e animais. Evolução do complicado ao simples. Esculturas de terracota. Máscaras de 

conchas, pintadas de vermelho. Verdadeiros crânios, remodelados e pintados em vermelho.

 ▪ As esculturas da Nova Irlanda: as figuras “Uli”. Sua importância – 12 gêneros de figuras Uli 

(sentadas, em pé, com um crânio verdadeiro como cabeça, etc). Figuras de caráter pessoal e 

impessoal.

 ▪ Os Malaganes: grupos de figuras Uli sobrecarregadas de esculturas, pinturas, ornamentos, 

etc. Máscaras enormes; figura em greda; vasos e pratos de madeira (redondos com quatro 

pés, asas de figuras humanas ou de animais).

 ▪ As Ilhas de Salomão: ornamentação dos remos. 

 ▪ As Novas Hébridas: figuras de manes; tambores.

 ▪ A Nova Caledônia: simbiose da arquitetura com a escultura; figuras plásticas no exterior; 

interiores completamente esculpidos em madeira. 

 ▪ Polinésia: Nova Zelândia: ligação da arquitetura com a escultura. Varandas esculpidas; o 

ornamento da espiral é característico. 

 ▪ Os ídolos da Ilha de Páscoa; mais de 250 mausoléus; semelhança dos ídolos. Meias-figuras, 

uma ao lado da outras sobre uma parede, formando um soco, uma plataforma. Dimensões 

colossais (estátuas de 21m; plataformas de 160m). Cabeças colossais, achatadas por detrás; 

corpos reduzidos; rostos fortemente característicos; cabeças retas em cima para a coroação 

de barretes cilíndricos, de cor vermelha; braços indicados como baixos-relevos. 

 ▪ Havaí: estilo expressivo e exagerado.

 ▪ Samoa: pentes de fina madeira vermelha.

Pintura
 ▪ Quase sempre ligada às outras artes – riqueza. Cores principais: preto, branco, vermelho e 

amarelo. As pinturas sobre tapa (tecido de casaca batida) e suas cores: vermelho, amarelo, 

marrom e nuances e preto; raramente azul (importado) e o verde.

 ▪ Austrália: ausência de arquiteturas e esculturas; pinturas rupestres, única arte. Austrália 





Central: animais, formas vegetais e geométricas. No nordeste, representações de homens e 

animais em preto, branco, vermelho, amarelo e azul. Desenhos raspados na casca queimada 

das árvores.

 ▪ Indonésia: Culturas ricas e variadas; os malaios: raça principal; influência das culturas hindus e 

islamitas. Arquitetura lacustre, rica; madeira e bambus; tetos curvos, de frontão; pequenos tetos 

salientes. Dimensões consideráveis (uma família até um clan – até 300 m). Riqueza da decora-

ção exterior; vigas esculpidas; frontões pintados em preto e vermelho sobre fundo branco; orna-

mentos estilizados e figuras. Escultura isolada, pobre; máscaras para danças e festas dos mortos; 

dos manes; bastões mágicos. Arte têxtil muito desenvolvida; variedade de tipos de tecidos e de 

ornamentações. 

III. A Arte dos Povos Primitivos americanos

1. Os Esquimós

Obras de arte entre os esquimós do Alaska. Influência provável das tribos índias do Nordeste 

americano.

Arquitetura
 ▪ “Casas de inverno”. Tendas de peles no verão.

 ▪ Três tipos de casas de inverno:

1) Planta retangular; madeira; cobertura de terra; grande sala interior e corredor de entrada, 

subterrâneos. 

2) Planta circular; cobertura de terra e de peles.

3) A casa de neve que substitui a de planta circular a partir dos dois últimos séculos. Sua cons-

trução: as placas de neve colocadas em espiral: espaço abobadado (temperatura 10-20 graus 

Celsius); janela de placa de gelo. 

Escultura
 ▪ Raridade da escultura isolada. Desenvolvimento da escultura de máscaras. Assimetria, care-

tas, extremos de expressão; forma geral chata; variedade de formas particulares; caráter 

mágico, de modo geral. 

Pintura
 ▪ Vasos e pratos pintados; desenhos gravados (tribos Youcons); espécie de escritura em ima-

gens; ornamentação das flechas. Representação por meio de linhas de contorno. As duas 

teses sobre a origem dos desenhos: 

1) continuação da arte paleolítica; 

2) da época do encontro dos Esquimós com os russos (17º século). 





 ▪ Desenhos gravados dos Esquimós da Groenlândia: caráter realista. Eco nas faixas ornamen-

tais cozidas sobre saco de couro. Máscaras de couro.

2. Primitivos da América do Norte: Índios das Florestas

Região entre as estepes geladas do Labrador e do rio Hudson até o golfo do México. Povos caça-

dores e pescadores de Haida, Tlingit, Nutka do Noroeste americano.

Arquitetura
 ▪ Casas de inverno; no verão, canoas; casa de pranchas. Mesmos materiais no Norte e no Sul; 

tipos diferentes no Norte e no Sul. Pranchas colocadas verticalmente, lado a lado no Sul. 

Mais para o Norte, pranchas horizontais sobre uma armação construtiva. No Norte, cons-

truções mais desenvolvidas: coberturas de frontão (no Sul o teto é chato); entrada: abertura 

redonda através de um poste “Totem”; construções lacustres; cavernas de argila.

Escultura
 ▪ A arte mais desenvolvida dessas tribos. Mais variedade de formas no Norte, caráter mais 

estilizado; mais realismo no Sul.

 ▪ O “Totemismo”: base de todas as religiões americanas. Sua significação: força da natureza 

(ancestral de um grupo ou indivíduo). Colocação diante das casas; esculpidos em madeira; 

entrelaçamento de figuras humanas e animais – Combinações baseadas em legendas (pouco 

conhecidas).

 ▪ Estátuas isoladas de chefes.

 ▪ Máscaras de homens, animais e simbioses; expressão demoníaca, terrível. Máscaras com 

olhos móveis; máscaras duplas; máscaras da organização mágica “Hamatses”.

Artes aplicadas
 ▪ Influência da escultura; utensílios em forma de animais; razões mágicas. Motivos vegetais. 

Arte têxtil: caráter mais decorativo e abstrato. Coberta de dança: ornamentação simétrica; 

traços essenciais característicos de figuras humanas e animais. “O ornato dos olhos, desig-

nador das articulações”.

Pintura
 ▪ Assuntos mitológicos; junto às outras artes; sobre as paredes das casas. Nos “Totens”, nas 

máscaras, nos utensílios (cadeiras, pratos, etc.): azul e verde; sentimento pronunciado dos 

contrastes; acentuação pela cor.





IV. América do Norte: os Pueblos

 ▪ As diferentes tribos de índios “Pueblos” dos planaltos do Arizona, Colorado, Sonora, etc.

 ▪ Grandes casas comuns separadas em células independentes. Cubos dispostos juntos ou em-

pilhados. Materiais: tijolos (secados ao ar), pedra e cimento de argila (greda). Cobertura de 

madeira; portas e janelas; aberturas no teto; escadas de acesso.

 ▪ Origem da designação de pueblos – caráter de fortificação.

 ▪ Hipótese de transformação de antigas habitações pré-históricas dos Pueblos.

 ▪ Os dois tipos de habitação:

1) Nas cavernas e fendas dos vales dos rios.

2) Construções massiças em pedra, com torres e salas erigidas nos núcleos dos declives abruptos 

das montanhas. Origem das habitações dos pueblos atuais no segundo tipo.

• Povos agricultores – culto agrário.

Obras de escultura
 ▪ Caráter religioso – dançarinos com máscaras, representando as personagens míticas. As 

“tihous”, bonecas de madeira (instrumento das crianças), com máscaras, costumes de ceri-

mônia e símbolos da religião. Ídolos pintados com figuras minúsculas; estátuas divinas em 

madeira; bastões com penas; argolas de dança.

Artes menores
 ▪ A cerâmica: oriunda dos tempos pré-históricos. O estilo mais antigo: vasos de argila cin-

zenta pintados de preto; ornamentação geométrica; inspiração na arte têxtil.

 ▪ O estilo mais novo (1100 d.C): fundo claro, creme e laranja; figuras humanas e animais em 

preto; marrom e tons vermelhos. Estilização das figuras; pássaros estilizados. Evolução do 

ornato do abstrato ao naturalista.

Os índios das Planícies (Sioux)
 ▪ Importância dos desenhos coloridos sobre peles. Espécie de escritura hieroglífica.

 ▪ Histórias em imagens da tribo Dakota (peles de bisão): os “wintercounts”. Cores: verde 

(chefe e seus cavalos), vermelho (a força vitoriosa), preto, marrom escuro, amarelo. As linhas 

em ziguezague (nas pernas dos cavalos, pé); símbolos do raio, da rapidez e da morte. Linhas 

de contorno e planos coloridos; força dinâmica; aparência naturalista; caráter simbólico; 

cubista nas formas de detalhe.





 ▪ Ornamentação das artes aplicadas, exclusivamente geométrica. Significação simbólica 

variável nas diferentes tribos.

A América Central
 ▪ Os Coras, os Huicholes – influência do antigo México.

Arquitetura
 ▪ Templos de planta circular entre os Coras; tetos de palha; paredes de pedra ou de terra.

 ▪ Caráter religioso ou mitológico das obras de arte. As máscaras significando as nuvens que 

trazem a chuva. Arte aplicada: estilo decorativo; heráldico de influência europeia.

A América do Sul
 ▪ Brasil – Este, o Chaco, o Sul e a Terra do Fogo. Maior importância das regiões da floresta tropical.

Arquitetura
 ▪ Grande desenvolvimento. Quase todos os tipos primitivos. O tipo de casa circular de teto 

cônico. Habitações de clan (até 30 x 18 m). As redes características.

Escultura
 ▪ Pouco desenvolvimento. Máscaras raramente esculpidas; máscaras em ráfia pintada, fre-

quentemente ornadas de plumas; máscaras esculpidas representando demônios, animais; 

adjuração dos espíritos. Maior força expressiva nas tribos Mehinaku, Trumai, Tupi. O orna-

mento chamado “merechou”.

A arte aplicada
 ▪ Pratos, caixas, cadeiras em forma de animais; grandes pássaros (urubu). Grande desenvol-

vimento da cerâmica; ornatos geométricos, quase sempre em vermelho; figuras humanas e 

animais; ornatos sobre o objeto secados ao sol. Aplicação de resina pulverizada ou leite da 

árvore Cuma; colocação em forno para obtenção do verniz.

Os desenhos rupestres
 ▪ Sua origem nos jogos, divertimentos (Kock-Grünberg). A princípio, formas geométricas: 

linhas; posteriormente, aproveitamento de linhas naturais (influencia atmosférica) para re-

presentações de estruturas simplificadas de um corpo humano, de um animal, etc.





 ▪ Dificuldade da análise comparada em virtude do estado pouco diferenciado em relação à 

vida social, econômica, cultural. Identidade de mitologias. Comparação entre obras de arte 

que representam soluções de problemas análogos.

 ▪ Esculturas arquiteturais da savana do Cameroun, da Oceania (Nova Zelândia) e da América 

do Norte: os Totens. 

 ▪ Diferenças marcantes:

1) Na África, a separação absoluta das diferentes figuras, colocadas umas sobre as outras: destaque 

de uma parte da figura (por exemplo, a cabeça) e aplicação como ornato autônomo.

2) Na Oceania, caráter ornamental das figuras; transições quase imperceptíveis de uma figura a 

outra; transições decorativas; figura e ornamento no mesmo plano.

3) Noroeste americano: entrelaçamento das diferentes figuras, animais e formas decorativas; 

importância do ritmo e da forma total e não do tratamento da superfície como na Oceania.

 ▪ Identidade de diferenças na caracterização das obras isoladas de escultura nos diversos continentes.

 ▪ Caráter arquitetônico da escultura africana: formas mais fechadas, mais concentradas, às 

vezes duras, de uma força expressiva considerável.

 ▪ Caráter mais pictórico, menos cubista da escultura da Oceania. Formas mais abstratas, mais 

requintadas, mais leves; riqueza luxuriante de linhas curvas, espirais; ornamentação geral 

que cobre homens, animais, objetos.

 ▪ Caráter mais plástico da escultura americana com relação à da Oceania.

Caracteres distintivos dos coloridos

 ▪ África Central: poucas cores e sombrias; marrom e nuances, o preto, o branco. Mais cores e 

mais vivas nas regiões litorâneas. 

 ▪ Oceania: cores fortes. Composição em preto, vermelho, amarelo ou branco na Melanésia. Incrusta-

ções de nácar nas ilhas Salomão. Estátuas incolores da Ilha da Páscoa e das Novas Hébridas. 

 ▪ América: subordinação das cores à escultura, reforçando-lhe os acentos dinâmicos.

Comparação da Arte Primitiva da África, da 
Oceania e da América





 ▪ Ausência de índices para características de diversos estilos, quando à pintura figurativa.

 ▪ Mais dinamismo na pintura dos Esquimós e dos Dakota que na dos Bosquímanos e na das 

ilhas Carolinas. Distinção absoluta dos Navajo da América do Norte e do Noroeste ameri-

cano. Aproximação dos petroglifos sul-americanos dos desenhos rupestres da Austrália.

 ▪ A existência dos mesmos ornamentos principais em todas as latitudes: triângulos, círculos, 

linhas ziguezague, ondulantes.

 ▪ Diferença na evolução destas figuras geométricas nas diversas regiões: do simples ao com-

plicado e vice-versa.

 ▪ Impossibilidade de generalizações muito fáceis sobre a arte dos povos primitivos, no estado 

atual da etnografia e da arqueologia.

 ▪ Diversidades consideráveis nas obras de arte dos diferentes continentes e parentescos certos. 

     





Cronologia

 ▪ Imprecisão da época dos monumentos mais antigos. Inexistência de era fixa no antigo Egito. 

Referência das datas dos anos de reinado de cada soberano. Lista incompleta dos reis. Perío-

dos obscuros. Quadro das dinastias do historiador Manéthon.

 ▪ Divisão da história do Egito em épocas e subdivisão em períodos. Sua nomenclatura. Datas 

aproximadas das principais dinastias. Quadro cronológico.

 ▪ Quadro cronológico (Will Durante).

Resumo da história do Egito

 ▪ Restos numerosos de uma civilização primitiva; dos utensílios da pedra lascada aos pinhais 

em sílex do neolítico. 

 ▪ Formação das populações: diferentes raças; lutas. Estabelecimento de dois Estados; unifica-

ção; fundação da monarquia: Menés. Invenção da escrita.

 ▪ As duas primeiras dinastias: túmulos de reis de tijolos crus; progresso industrial e artístico 

sob as dinastias menfitas. Minas de turquesa e cobre do Sinai. A introdução da alvenaria 

de pedra – Mênfis As pirâmides de Gizé (Quéops, Quéfren e Miquerinos, IV dinastia). As 

pirâmides de Aboussir e Saquarah, Necrópole de Mênfis (V e VI dinastias) – Mastabas.

 ▪ Divisão do Egito em muitos Estados e nova unificação (XIII dinastia) – Tebas – Amenhmet 

e Lenousthet. Progresso das letras e artes. Revolta das tribos do Baixo-Egito. Período dos 

Hicksos ou reis pastores: decadência.

 ▪ Expulsão dos invasores pelos príncipes do Alto-Egito – Apogeu – Conquista até o Eufrates – 

Reconstrução – Grandiosidade dos templos de Karsak e de Louxor (Diospolis, Tebas).

 ▪ Revolução religiosa de Amenophis IV. Advento da XIX dinastia. Seti I – Templo de Abidos 

e túmulo real em Biban-el-Moulok. Reinado de seu filho Ramsés II. Prejuízo da qualidade 

pela quantidade dos monumentos.

 ▪ Esgotamento; perda da Síria; lutas contra os Líbios e contra os povos da Ásia Menor. Empobre-

Cronologia, História e Língua 
dos Antigos Egípcios





cimento. Divisão do poder com os Grandes Sacerdotes de Amon Tebano – Tanis e Bubastis.

 ▪ Domínio dos reis Etíopes (Chabaka – XXV dinastia). Invasão dos Assírios no delta. Ex-

pulsão dos Etíopes e Assírios pelos príncipes de Saís (XXVI dinastia).

 ▪ Os reis saítas – Comércio com a Grécia – Renascença artística.

 ▪ Conquista persa dos Cambises (525 a.C.). Libertação (XXVIII a XXX dinastias). Recon-

quista persa: Xerxes.

 ▪ Conquista de Alexandre – 9332 a.C. – Fundação de Alexandria.

 ▪ Ptolomeu – Período Ptolomático (300 anos – Construção de templos: Filákom, Ombo, Ed-

fon, Dedereh). Lutas internas; intervenções romanas.

 ▪ Conquista romana: Otavio (Augusto) (30 a.C.) – Edito de Teodósio (9389): fechamento dos 

templos Adoção do alfabeto grego e da arte bizantina.

 ▪ Conquista árabe (640) – Califa Omar – Os coptas. 

Língua e Escrituras

 ▪ Filiação da língua egípcia às línguas chamíticas ou norte-africanas. Semelhanças às línguas 

semíticas. Modificações: dois idiomas no Novo Império (erudito e vulgar) – duas escrituras 

desde o antigo Império. Os hieróglifos; a escritura hierática, cursiva; a escritura demótica 

(simplificação da hieroglífica).

 ▪ Adoção do alfabeto grego, completado; abandono dos hieróglifos; a língua copta; adoção do 

árabe (XVI).

 ▪ Decifração dos hieróglifos: Jean François Champollion (1822). A Pedra de Roseta e os três 

idiomas. Estudo de cartuchas com inscrições. Gramática e dicionário (1832). Sinais expri-

mindo sons ou ideais. Múltiplos métodos de transcrição dos egiptólogos. 





 ▪ Multidão de divindades; representação de deuses e deusas: características de atitude e de 

forma. Estátuas, estatuetas, baixo-relevos, sarcófagos, blocos de parede, iluminuras do Livro 

dos Mortos, cartonagens de múmias.

 ▪ Conhecimento imperfeito da religião – Nomes das divindades e seus templos – Desconheci-

mento de sua natureza e quase sempre das lendas que lhes dizem respeito.

 ▪ Os fatos mitológicos; sua transmissão pela tradição oral; alusões nos textos religiosos. Trans-

missão do mito de Osiris, por Plutarco.

 ▪ Primeiras representações de divindades desde a metade do quarto milênio; divindades das 

diferentes tribos. Suas encarnações (animal, pássaro ou quadrúpede ou simples fetiche).

 ▪ Evolução para o antropomorfismo. Fixação dos tipos divinos desde a segunda dinastia e sua 

imutabilidade até o fim do paganismo. 

 ▪ Representação dos deuses da época histórica; diferentes formas; diferenciação e identifica-

ção das divindades. Fixação das tribos antes da evolução antropomórfica. Transformação 

dos deuses das tribos em deuses locais. “O mestre da cidade”. A crença no seu fluido vital 

“sa”. O deus solitário. A tríade, família divina. A morada do deus. Os grandes sacerdotes. 

Sacerdotes e sacerdotisas e seus encargos. As procissões.

 ▪ As grandes divindades da natureza: o céu, a terra, o sol, a lua e o grande rio, o Nilo.

 ▪ Nout ou Hathor, Céu; suas representações – Geb, o deus Terra – O sol, designação e interpre-

tações: Aton, Khepri, Rã e Atoum; Horus, Rã Harakhri – A lua: Aãh, Thot, Khousou, suas 

interpretações. 

 ▪ Os sistemas cosmogônicos e os centros religiosos de Hermópolis, Heliópolis, Mênfis e Busiris.

 ▪ Thot, Rã, Ptah e Osíris. Interpretações da criação do mundo. Número considerável de divin-

dades. Lista encontrada no túmulo de Thoutmés III.

 ▪ Divindades que tiveram lugar real na mitologia egípcia – A Enneade heliopolitana: sistema 

cosmogônico dos sacerdotes de Heliópolis. Divindades protetoras dos Faraós e do rei-no; 

sua enumeração em ordem cronológica. Deuses do rio e do deserto. Divindades relativas ao 

nascimento e à morte do homem. O faraó e os humanos divinizados. Os animais sagrados: 

quadrúpedes, pássaros e insetos. 

A Mitologia Egípcia





Introdução

 ▪ A passagem da idade paleolítica à neolítica para o Egito: entre 10000 e 4000 a.C. Fineza e precisão 

no fabrico de utensílios (em sílex, osso, etc.). O aparecimento do metal, no fim do período. 

 ▪ Conhecimento de uma escritura rudimentar (sinais pictográficos). Passagem à idade históri-

ca no estado geral do neolítico.

 ▪ Estado da civilização dos egípcios pré-históricos. Começo dos trabalhos de irrigação, no 

vale do Nilo; cultivo dos cereais (Badarianos); cultura intermediária entre a dos caçadores e 

a dos agricultores; começo da substituição da pedra pelos metais. A vida e a ocupação; esto-

fos, tapetes, joias; desenhos dos animais; vasos rudimentares decorados. A faca esculpida de 

Djebel-el-Arak. Escritura pictográfica e “cachets” cilíndricos como os Sumerianos. 

A arte

 ▪ Achados nos túmulos – Características dos túmulos – Conhecimento de falsas abóbodas – O 

uso de tijolos crus.

 ▪ A crença na vida imortal. Os objetos de defunto. O que se encontrou nos túmulos: pentes 

ornados (osso), amuletos, potes, colheres, armas e utensílios (sílex). Alta perfeição técnica.

Objetos de metal
 ▪ Utensílios, joias (braceletes) em cobre; placas de ardósia de diferentes formas: de animais, 

geométricas (palhetas de fardo). Barcos em miniatura, em argila.

O mobiliário funerário dos túmulos pré-históricos
 ▪ Cerâmica sem torno. Ausência de base nos vasos egípcios de todas as épocas; fundos arre-

dondados e pontudos (pousados na areia); vasos de argila; vasos de pedra (vermelho, cinza, 

verde, multicor); em alabastro.

Estatuetas humanas ou animalistas
 ▪ Ausência de características egípcias particulares. 

A Arte Egípcia 
A época pré-histórica e arcaica da arte egípcia 
(4186-3958 a.C.)





As pinturas
 ▪ Os germes da arte egípcia ulterior. O homem com dois animais de um túmulo de Kom-el-

ahmar; as cores: preto, vermelho, amarelo e branco.

 ▪ Modificação importante em todos os domínios da vida egípcia no fim do quinto milênio. 

Seu reflexo nas obras de arte: concepção mais monumental da figura humana, vontade mais 

consciente de composição, maior precisão da expressão psíquica e aspiração a uma formação 

arquitetônica mais diferenciada.

 ▪ A figura quase legendária do rei Menés, considerado o fundador da primeira dinastia. Reu-

nião das “duas terras”, o Baixo e o Alto Egito; predominância do Alto-Egito. A designação 

usual do rei: “Rei do Alto-Egito”; emblemas das “duas terras” na coroa real (AE – chapéu 

branco; BE – barrete vermelho com uma espiral); no brasão (AE – “lilie”; BE – papirus).

 ▪ O código das leis de Menés (dado pelo Deus Toth). Construção de nova capital em Mênfis. 

Luxo e vida extravagante. Primeira dinastia: Timita, de Thinis ou Thinis.

A arquitetura dos túmulos
 ▪ Construções assinalando os lugares dos túmulos subterrâneos.

 ▪ Pequenos monumentos: retangulares e ligeiramente abobadados. Monumentos grandes: re-

cinto envolvendo o túmulo; câmara com paredes fixas para o serviço dos mortos. Grandes  

construções de tijolos acima dos túmulos: decoração monumental por meio de partes sa-

lientes. As primeiras formas características da arquitetura egípcia ulterior. Os enquadra-

mentos das portas (vergas e pés direitos onde são fixados os gonzos); pisos de placas de 

granito nas câmaras funerárias; câmaras de pedra retangulares, revestidas de granito.

A escultura e a tendência artística nova
 ▪ Estátuas muito maiores. Expressão psíquica; estrutura mais orgânica do corpo humano. 

Exemplos: as mesmas tendências nos relevos. Comparação de exemplares: o progresso es-

tilístico entre os artistas predinásticos e os da primeira dinastia. 

 ▪ A palheta de Narmer (Menés): o rei, maior que as outras figuras – Análise das cenas. Unidade 

estilística na representação do real e do irreal; representações simbólicas: falcão (Horus), 

leão (rei): as províncias (nomes); braços humanos ligados aos diversos emblemas. Desenvol-

vimento lento do novo estilo; diferentes fases do novo estilo; simplificação, representação 

cada vez mais fechada. Exemplos: relevo do rei Semepes – Semerchê, nas rochas de Wadi 

– Magâre, Sinai – Estela funerária do rei Wenephes – Ezojet. Análise: intensidade plástica, 

monumentalidade arquitetônica, nobreza. 





Arquitetura

 ▪ Arte egípcia propriamente dita, da segunda e terceira dinastias:

 ▪ Mênfis, centro político e artístico principal sob a terceira dinastia. Influências babilônicas e 

sírias; poder e autoridade dos faraós; burocracia bem organizada para a administração.

 ▪ Imhotep (3150 a.C., médico, arquiteto, conselheiro do rei Zoser), fundador da escola de ar-

quitetura; a primeira casa de pedra (segundo tradição). A pirâmide em degraus de Sakharah 

(monumento existente mais antigo).

 ▪ As mastabas e as pirâmides. A pirâmide mais antiga, do rei Zoser (em degraus): forma re-

tangular e achatada dos primeiros túmulos, altura de 60m. Pirâmide do rei Snefron (quarta 

dinastia): tentativa de transformação da pirâmide inicial em degraus, de base quadrada, em 

pirâmide geométrica, lisa. A pirâmide de plano quadrado: forma intermediária.

 ▪ As mastabas (do árabe – banquetas de barro). As primeiras mastabas: uma só câmara, poço 

e câmara subterrânea; uma porta a leste (oposto ao Poente). Evolução das mastabas: capelas, 

salas de sacrifícios; mudança da falsa porta (nicho, a Oeste). As câmaras mortuárias; sua for-

ma: caixões de madeira ou de pedra. A mastaba de Ti, perto de Sakharah, tipo desenvolvido, 

relevo representativo sobre a falsa porta. Decoração, pinturas e relevos das mastabas.

 ▪ A disposição geral das pirâmides e das mastabas circundantes.

As pirâmides

 ▪ O conjunto arquitetônico do túmulo real e sua parte mais importante: a pirâmide. Número 

total de pirâmides: 80. Grupo mais importante: de Gizé.

 ▪ Descrição de um túmulo real da quinta dinastia, pertencente à pirâmide do rei Sahouré, 

perto de Abousir: pórtico de grandes salas, galerias, templo, pátio, sala grande sagrada (es-

tela funerária), diversas câmaras, a pirâmide, câmara mortuária (sarcófago), muitas câmaras 

e corredores. Fechamento de toda a área por meio de um muro (pedras calcárias); pare-

des ligeiramente inclinadas no exterior (particularidade da arquitetura egípcia); decoração 

pictórica e escultórica.

A Arte Egípcia
O antigo Império (da terceira à sexta dinastia das Pirâmides) 
cerca de 3983- 2720 a.C.  —  2980-2475 a.C.





 ▪ Permanência do tipo arquitetônico fundamental nos conjuntos funerários (templo funerário 

do rei Chephren, do princípio da quarta dinastia); detalhes diferentes. O túmulo da quarta 

dinastia: mais severo, menos acolhedor (fortes muralhas, estrita simetria).

 ▪ A pirâmide mais antiga: a do rei Zoser, em degraus.

 ▪ A pirâmide maior: a de Quéops, perto de Gizé.

 ▪ Descrição e características principais: 2 milhões e meio de blocos (duas toneladas); super-

fície: 46.000 m2; altura: 146 m. Estado atual: sem revestimento; blocos de grés. Revestimen-

to: peças de granito polido de seção triangular; corredor de entrada: 1,10 x 1,20; abertura a 

14 m do chão, na face norte. A câmara real: 5x10x5 alt.; cinco tetos superpostos, separados 

por intervalos.

 ▪ Existência, no Egito, do antigo império, de numerosos templos, além dos templos funerári-

os, que não chegaram até nós. Um templo de caráter particular: ao deus do sol, Rá (cons-

truído pelo rei Néroser-Rê, da quinta dinastia, perto de Abounr). Descrição e características 

principais: o obelisco colossal no pátio sagrado; a estátua do deus e a mesa de oferendas; a 

longa galeria e o jogo de luz e sombra; decoração policromada; baixos-relevos; a “câmara do 

mundo” e seus quadros; a barca divina.

 ▪ As principais formas arquitetônicas empregadas nos templos funerários das pirâmides. Os 

tipos de coluna, desde a quarta dinastia: quatro tipos principais: 1) colunas lisas, como tron-

cos de árvores; 2) fustes canelados e capitéis em forma de palmeira; 3) capitéis em forma 

de lótus; 4) colunas formadas por feixes de papirus. Pilares de seção quadrada, nos tem-

plos mais antigos. Contrastes dos materiais (granito vermelho dos pilares e alabastros das 

paredes e tetos, no templo de Quefrén); única decoração deste templo. Maior riqueza no do 

rei Sahouré da quinta dinastia: estátuas, baixos-relevos, pinturas. Descrição dos materiais: 

pavimento de basalto preto, colunas e enquadramentos das portas de granito vermelho com 

inscrição, pintadas em azul. As paredes: sóso preto, zona amarela (imitando a boiserie), li-

mitada por faixas vermelhas e pretas; os relevos e cores puras e quentes sobre fundo branco; 

enquadramento geral por faixas estreitas de planos coloridos, terminando por uma frisa 

decorativa lembrando formas arquitetônicas.

 ▪ Os tetos: tratados como o céu azul, com estrelas e ouro; esta concepção dos espaços interio-

res é traço característico da arte egípcia (em todas as épocas). Correspondência dos temas 

dos relevos com a destinação dos respectivos compartimentos.

 ▪ A decoração das mastabas dos nobres: séries superpostas das imagens de todos os bens e de 

todas as ocupações que enchiam a vida do defunto. Seu retrato (muitas vezes o de sua mu-

lher) sempre maior que os dos servidores.





Artes plásticas: estatuária, relevo

 ▪ A impossibilidade de isolar as esculturas da obra arquitetônica na decoração plástica dos 

templos gregos (frontão, métopas, etc.) e a constatação do mesmo fato, com maior razão, 

para a arte egípcia – As estátuas e relevos do interior dos túmulos e templos egípcios, como 

elementos determinados “a priori”; parte do espaço arquitetônico.

 ▪ Proscrições religiosas. Relação dialética entre a arquitetura e as esculturas e relevos. Con-

veniência do seu estudo em conjunto. A escultura egípcia nos túmulos e a salvação dos mor-

tos. As ideias egípcias sobre a vida futura: o duplo, imagem assegurada da imortalidade. 

Necessidade de um caráter de fidelidade incontestável na estátua do defunto. Reprodução 

da vida nas estátuas circundantes. Orientação para o realismo: o realismo, caráter funda-

mental da escultura egípcia no antigo império (Império Menfita). Ingenuidade espontânea 

na representação de figuras comuns; tradição de decência ritual nas estátuas dos reis. O 

convencionalismo, desde o antigo império, envolvendo o caráter pessoal das fisionomias e 

tendendo a generalizar os pensamentos que pudessem animar o espírito. Contradição entre 

a representação anatômica perfeita dos torsos e a atitude geral da figura, sempre de face, 

cabeça rígida, membros comprimidos, expansão restrita dos gestos.

 ▪ A lei da frontalidade: o corpo dividido ao meio verticalmente e partes exatamente corres-

pondentes quanto à massa e ao equilíbrio; em pé: sobre os dois pés, imutavelmente em toda 

a largura; sentado: rigidez invariável. Ausência de “porte-à-faux” e de restabelecimento do 

corpo; ausência de balanço, de ritmo, de movimento. Entrave à liberdade da escultura egíp-

cia na convenção.

 ▪ Necessidade de apoios e escoras nas estátuas; retratos de pedra: restrição ao realismo. Desenvol-

vimento do baixo-relevo sem recurso aos artifícios (principalmente a perspectiva) necessários 

à obtenção da imagem verdadeira do mundo. Realismo espontâneo dos tipos populares.

 ▪ A tentativa de explicação generalizada das características da estatuária egípcia pela natureza 

dos materiais: o duro granito, o diorito e a pedra calcária. A ideia da prova desta tese nas 

disposições mais livres das esculturas de madeira e metal. Posições diversas e movimentadas 

nas estátuas e estatuetas dos serviçais e trabalhadores; comparações entre grupos ou figuras. 

Probabilidade da ideia de que, se a princípio o material ditou a lei do artista, depois não terá 

sido a dificuldade técnica, porém, a própria intenção artística, o partido expressivo, que de-

terminou o prosseguimento das características iniciais. Outra razão invocada para explicar 

a atitude calma, digna, imóvel das estátuas: a representação de altos dignitários, reis, fun-

cionários, divindade, sacerdotes. Resultado da concepção da dignidade e austeridade solene 

com os gestos medidos, o porte calmo e majestoso; comparação com a concepção grega.

 ▪ A terceira razão invocada para explicação do caráter estilístico particular da escultura egíp-





cia: a representação sem perspectiva; argumento pouco convincente: a generalidade do tipo 

de representação não deixa explicar o caráter particular (representação perspectívica, criada 

pelos gregos, e representação não perspectívica).

 ▪ Importância da observação de H. Schaefer: o sentido, (desde o princípio do antigo império) 

para as formas geométricas fundamentais e suas relações. Existência de duas tendências fun-

damentais: 

1) abstrata, matemática; 

2) realista.

 ▪ O caráter particular da arte egípcia como resultante da interpenetração dessas duas tendências.

 ▪ Desconhecimento de nomes de artistas do antigo império. Maioria de obras de arte prove-

nientes de túmulos e templos.

 ▪ Túmulos reais mais importantes: arredores de Gizé, Abousir e Sakharah. Templos e mastabas 

mais importantes /obras principais: a mastaba de Ti (quinta dinastia.), perto de Sakharah; 

as famosas estátuas do rei Quefrén (de Mênfis e do templo funerário do rei, perto de Gizé); 

a escavação de Kôm-el-Almuar (segunda e terceira dinastias). 

 ▪ Apogeu da arte egípcia na quarta dinastia e sua continuação até a quinta com caráter mais 

alegre, mais aberto. Principais obras de escultura da quarta dinastia: estátuas de Quefrén já 

citadas, Miquerinos e sua mulher. Principais obras da quinta dinastia: relevos da mastaba de 

Ti, o escriba do Louvre, o prefeito da aldeia (Sheik-el-Belled), retratos, estátuas sentadas.

Fim do Antigo Imprério: a Sexta Dinastia
(cerca de 2920-2720 ou 2675-2475 a.C.)

 ▪ Primeiro grande florescimento da arte egípcia no curso da quarta e principalmente da quin-

ta dinastia. Domínio de todos os problemas artísticos; sentido do monumental e do efeito 

das dimensões colossais. Os símbolos monumentais e realistas da força e do poder real: as 

esfinges, criadas pelas mesmas gerações que fizeram as pirâmides.

 ▪ A força tradicional da esfinge: rosto de rei com juba de leão (atribuída a Quefrén, a primeira). 

A esfinge próxima à pirâmide de Quefrén (talhada numa rocha de 60x20m de altura). Opi-

nião atual situando as primeiras esfinges na época da terceira dinastia. O instinto infalível 

dos artistas egípcios para reunir em uma só forma o real e o irreal, o retrato e o símbolo, a 

natureza e a arte, a matéria e o espírito.

 ▪ O fim do antigo império (fundado por Menés) com a sexta dinastia. Divisão do Egito em 

pequenos estado autônomos, cidades e províncias independentes. Lutas internas e perda da 





unidade política: suas causas no contínuo aumento de poder dos governantes e altos fun-

cionários reais e na diminuição progressiva da autoridade do faraó e na descentralização 

do poder. Textos contemporâneos conservados mostram ter sido terrível o fim do antigo 

império (Ipuwer, citado por Will Durant).

 ▪ Desenvolvimento da crise desde a quinta dinastia. Inexistência de decadência artística sob 

a sexta dinastia, mas cessação de toda a produção artística no período obscuro que seguiu a 

queda do antigo império.

 ▪ Ainda no auge o poderio egípcio quanto à política externa sob os primeiros reis da sexta 

dinastia.

 ▪ O poder de Pepi II (último rei da sexta dinastia), ainda considerável: parte da Núbia, África 

Central, o mar Vermelho do Sul até o Nilo; comércio com a Somália (o país “Punt”).

 ▪ As mais antigas estátuas egípcias de metal, produtos da sexta dinastia: estátuas em cobre 

do rei Pepi I e de seu filho; suas características principais: corpo e membros trabalhados a 

martelo e pregados sobre uma “alma” de madeira. O falcão de ouro do Museu do Cairo; es-

tátuas e estatuetas dos túmulos; tendência realista mais pronunciada: maioria de estátuas de 

servidores, trabalhadores e funcionários que de reis, sacerdotes e altos dignitários.

 ▪ O famoso grupo em calcário do anão Seneb com sua mulher e dois filhos. As cifras regis-

tradas na mastaba de Seneb: “o chefe de todos os anões do vestiário”; favores e atribuições 

de alguns anões na corte.

 ▪ Importância dos relevos da sexta dinastia: nova tendência na representação da figura huma-

na (representação tradicional: aspecto frontal, isto é, o torso de frente, a cabeça, o abdômen 

(mas não o vestuário) e as pernas, de perfíl; a maioria dos membros incita na representação 

de perfil e a figura parece fazer apelo a outra figura correspondente, sugerir uma corre-

spondência, em direção oposta).

 ▪ Procura da forma para a representação total de perfil, desde a quinta dinastia. Nas figuras 

com capas, o problema foi resolvido antes da quinta dinastia. Solução para evitar as espád-

uas largas nos “ronde-ronde” no curso da quinta dinastia. Raridade de pura representação 

de perfil da figura humana. Nos relevos, permanece sem solução, objetivamente exata, o 

problema das espáduas. Representações exatas de perfil na sexta dinastia. Preferência pela 

representação de perfíl. Desenvolvimento dos relevos cavados: criação particular egípcia. A 

prática do embalsamento dos faraós no tempo das pirâmides, depois estendida aos nobres 

(proveniente do culto de Osíris). Transformação dos ritos funerários no curso da sexta di-

nastia: máscara de gesso sobre as bandagens da múmia: aumento da fidelidade dos retratistas 

egípcios. Outra novidade dos ritos fúnebres: inscrição dos textos sagrados sobre as paredes 

das pirâmides (câmaras e corredores). O reinado mais longo que se conhece: o do último 





rei da sexta dinastia: Pepi II (mais de 90 anos). Queda do império; revolução e anarquia; in-

vasões estrangeiras. Fim do antigo império que durou mais que 1.000 anos e que estabeleceu 

as bases da civilização humana. Possibilidade de aplicação dos conceitos de Elie Fauren sobre 

a importância do Egito, ao antigo império. 

O Médio Império (11ª–13ª dinastias)
(cerca de 2040–1700 a. C.)

 ▪ O período intermediário entre o antigo e médio império (300 ou 700 anos).

 ▪ Reaparecimento de dois Estados principais: o Baixo e o Alto Egito; hegemonia do Alto-Egito.

Arquitetura
 ▪ Transformações e aumentos nos templos. Cenas de guerra, inscrições, representações do 

culto, cobrindo as paredes. A entrada dos templos franqueada por obeliscos e esfinges. O 

obelisco mais antigo: Heliópolis. Conservação da forma das pirâmides nos túmulos: desen-

volvimento das plantas dos antigos túmulos. O templo funerário dos reis Mentouhpt III e IV 

em Der-el-Bari, perto de Tebas: talhado no pé de uma montanha; terraços e grandes salas 

com pilares, em parte sob a rocha.

 ▪ Dimensões menores das pirâmides: construção, às vezes, em tijolos revestidos de pedra. As 

sepulturas dos governadores das províncias em suas cidades natais (talhadas na rocha, for-

mando longas séries). Os famosos túmulos de Beni-Hassan: os pilares de 16 faces, às vezes, 

canelados, sugerindo a coluna dórica (coluna proto-dórica).

 ▪ Aparecimento progressivo, nas paredes desses túmulos, ao lado dos relevos, da pintura (a 

têmpera). Características semelhantes ao antigo império; acentuação dos traços mágicos das 

representações (luta, guerra).

 ▪ Os três sarcófagos da múmia, com a forma do corpo humano: o sarcófago exterior, em forma de 

casa ou cobertura de capela funerária. Decoração pintada de acordo com as prescrições do culto; 

a decoração com cabeças humanas dos “canopes” (continha os intestinos, etc., do morto).

 ▪ Generalização do costume de acompanhar os mortos com estatuetas de servidores escravos, 

trabalhadores. Cenas e interiores completos. Os dois barcos destinados ao transporte para 

Abidos (a cidade sagrada de Osíris). Papel importante do “Kha”; o sinal do Kha: dois braços 

dobrados em ângulo reto.

 ▪ Vestígios de fortificações da 12ª dinastia.





Escultura
 ▪ Desenvolvimento da tendência geométrica e abstrata; expressão às vezes mais intensa. Última 

consequência da tendência geométrica: as figuras sentadas em forma de cubo (dados). Sua cor-

respondência profunda às aspirações plásticas egípcias (1.500 anos de inspiração). Preferência 

pelas figuras envolvidas em capas e vestuários que simplificam a forma do corpo humano.

 ▪ Desenvolvimento da cerâmica (porcelanas, grupos de figuras, animais, frutos).

Relevos
 ▪ Evolução da concepção espacial: predominância ainda da representação em séries superpos-

tas, nitidamente separadas; exemplos (relevo e pintura) de representação mais livre (roche-

dos perto do mar). Substituição das bandas superpostas por linhas que se entrecortam: im-

pressão de vista perspectiva de cima e obliquante. Mesma impressão perspectiva nos grupos 

de figuras idênticas, com os contornos das figuras mais distantes representadas acima das 

de frente.

 ▪ Qualidade artística extraordinária da ourivesaria.

 ▪ Fim do médio império: divisão em muitos Estados. Luta dos estrangeiros fixados no Baixo 

Egito contra os soberanos legítimos: período dos Hycsos ou “reis pastores”. Devastação dos 

monumentos. O grande império dos Hycsos (vestígios em Creta, Babilônia), cujo centro era 

o Egito – história obscura.

O Novo Império: 18ª–23ª dinastia (1555–1009 a.C.) 
ou 17ª–24ª dinastia (1580–712 a.C.)

 ▪ A segunda época intermediária: 200 anos (os últimos 100 sob o domínio dos Hycsos). Im-

pério mundial (depois da vitória sobre os Hycsos): Palestina, Síria, Núbia, etc. Relações 

variáveis com os assírios, hittitas, povos do mar Egeu; contatos com as culturas estrangei-

ras; influências através dos Hycsos (introdução do cavalo). Determinação difícil das con-

tribuições estrangeiras na arte. A divisão da história da arte do novo Império em cinco 

partes, segundo H. Schaefer: 1) e 2) 1580-1375, de Thoutmés I a Amenophis IV; 3) 1375-1350, 

de Amenophis IV (Akhenathon, a arte de El-Amarna) a Haremkab; 4) e 5) 1350-712, de Ha-

remkab a Ramsés III.

Primeira e segunda partes
 ▪  O templo de Deir-El-Bahari (claustro norte), perto de Tebas, nova capital. Sua construção 

(rainha Hatchepsout, filha de Thoutmés I), inspirada na construção de terraços do templo 

funerário de Mentouhoupt. 





 ▪ Descrição: situado ao pé das elevações de rocha, aleia de esfinges, terraços atingidos por meio 

de rampas, grandes salas com colunas, nichos com estátuas da rainha, santuário escavado na 

rocha, coberto de falsas abóbadas; relevos representativos da expedição comercial da rainha 

ao país Punt (Somália). Conservação de uma forma particular de construção sagrada da 18ª 

dinastia: casa quadrada sobre um soco, cercada de colunas ou pilares. Exemplos: templo de 

Amenophis III sobre a ilha Elenfantina (destruído); pequeno templo da época greco-romana 

da ilha de Philae.

 ▪ Substituição das pirâmides, a partir de Thoutmés I, pelos túmulos cavados nas rochas das 

colinas de saibro da margem ocidental do Nilo. Generalização do costume: “o vale dos Reis”, 

cidade dos mortos dos reis egípcios. A planta fundamental desses túmulos reais: três corre-

dores estreitos conduzindo em linha reta à sala do sarcófago (em granito) do rei. Variedade 

nas peças suplementares que continham as alfaias funerárias.

 ▪ Tema principal das decorações: o rei defunto, transformado em Osíris, acompanha o deus 

do sol durante sua viagem noturna sobre o Nilo soberano; a barca do deus, indo do Oeste a 

Leste, sobe ao céu na aurora.

 ▪ Templos isolados dos túmulos entre o deserto e as montanhas a oeste de Tebas. Túmulos de 

nobres e altos funcionários em volta desses templos: pirâmides de tijolos, às vezes sobre um 

soco, e mastabas (Anibe, Núbia). Localização da maior parte dos túmulos do Novo Império: 

cavados na rocha, perto de Tebas: sua forma mais típica é a de um T; revestimento das pare-

des com uma camada de estuco que recebia as pinturas. Maior riqueza e variedade de con-

teúdo dos quadros no Novo Império; formas mais delgadas, livres, nervosas, movimentadas, 

mais linhas curvas que anteriormente. Preferência pela representação da sociedade nobre, 

elegante; maior liberdade do desenho nas figuras dos servidores.

 ▪ Motivos novos: paisagens, representação das cerimônias funerárias.

 ▪ Quanto à forma: rostos de face, figuras de três quartos; nova representação da corrida dos 

animais (influência asiática e cretense); corpo estendido, as quatro pernas sem tocar o solo 

ou apenas as da frente ou as de trás como num salto.

 ▪ Esculturas de figuras ajoelhadas e animais não mais estritamente frontais, a partir de 

Amenophis III. Tetos dos túmulos com ornamentos geométricos de cores vivas; mais rara a 

imitação de vinhas e outras plantas. Os sarcófagos tomam a forma das múmias. As caixas, 

nos túmulos, cheias de “figuras de morte” (Chavabits), estatuetas em forma de múmia.

 ▪ Entre as alfaias funerárias, as pequenas pirâmides, símbolos do culto do sol. Os livros de 

morte, depois do fim da 18ª dinastia (pepirus coberto, fórmulas e quadros mágicos para a 

salvação do defunto).





 ▪ Algumas estátuas famosas da primeira metade da 18ª dinastia; antes de Amenophis II: a 

esfinge de Hatchepsout, figura do sábio Amenhotep, torso de dama nobre com uma flor, es-

tátua de cócoras de Sennemout com a filha de Hatchepsout (figura cúbica), estátua e granito 

da mãe de Thoutanosis III, a deusa Isis, uma vaca representando a deusa Hathor, de Deir-

el-Bahari.

Terceiro período: a arte de El-Amarna (1375-1350)
 ▪  Transformação, por Amenophis IV, do culto do deus do sol, no santuário principal de He-

liópolis. Importância crescente do culto deste deus, Rê – “Aton”, o deus do sol. Sua repre-

sentação original (figura humana com o disco solar sobre uma cabeça de falcão) e a nova 

(o disco solar, cujos raios terminam em mãos, protetor do rei e sua casa; forma que servia 

dantes como símbolo de Amon). Continuação do culto de Amon. 

 ▪ Guerra a Amon depois do quinto ano de reinado (motivos desconhecidos). Substituição 

do nome do rei, Amenophis (“Amon está contente”) por Ekhnaton (“Aton está contente”). 

Fechamento dos templos de Amon, destruição de suas representações. Abandono de Tebas 

(cidade sagrada de Amon) pelo faraó, que funda uma nova cidade dedicada a Aton: El Am-

arna ou Telle-el-Armana.

 ▪ Destruição do culto de todas as divindades, exceto Aton, o único deus verdadeiro (“que vive 

da verdade”). Modificação de nomes de cidades, pessoas, etc.

 ▪ Prosseguimento da mumificação dos mortos, ainda que tornada sem sentido (culto de Osí-

ris). Reflexos da forma religiosa nas alfaias funerárias.

 ▪ O célebre “hino ao sol”, de autoria de Ekhnaton, encontrado num dos túmulos de El-Amar-

na: o mais antigo documento de uma concepção religiosa monoteísta (o sol como criador e 

conservador único e justo do mundo).

 ▪ Restabelecimento das antigas tradições depois da morte de Ekhanaton. Volta dos sacerdotes 

de Amon sob o reinado de seu genro Toutenkamon (a princípio Tou-enk-aton). O “herege 

de El-Amarna” (Ekhnaton).

 ▪ A época de El-Amarna, começo do fim do império mundial egípcio. Importância da arte de 

El-Amarna: 

1) demonstração da influência profunda dos fatores extra-artísticos sobre a arte; 

2) elementos novos de forma e conteúdo e nova concepção do realismo artístico.

 ▪ Motivos novos nas pinturas e relevos (preferência pelo relevo cavado): bustos inclinados para 

frente, faixas das coroas e vestes flutuando ao vento; diferença de atitudes das figuras nas 

representações de grupos. Exatidão e clareza de observação na representação de tipos e de 





raças estrangeiras. Contato mais profundo com a arte de Creta; influência da representação 

cretense de plantas e animais (pinturas nos soalhos de casas de El-Amarna); procura e apro-

fundamento da expressão espiritual e psíquica; execução, às vezes, apressada. 

 ▪ Conhecimento da arquitetura de El-Amarna pelos vestígios de construções desenterradas e 

pelas pinturas representando o palácio real e o grande templo do sol construído por Ekhna-

ton: o templo constituído principalmente de pátios abertos cercados de muralhas. Pinturas 

do palácio: no piso, pântanos cheios de flores e de patos entre tufos de papirus; nas paredes, 

vasos de flores e mesinhas suportando vasos.

 ▪ Traçado muito livre da cidade de El-Amarna. A reconstrução de uma das casas. (modelo no 

Museu de Berlim).

 ▪ As riquezas do túmulo de Toutenkamon: obras do estilo de El-Amarna; outras acusando o 

reaparecimento das antigas tradições e outras ainda, estritamente conforme as convenções 

antigas.

Novo Império 
19ª e 20ª dinastias (cerca de 1350-720 a.C.)

 ▪ Desaparecimento da reforma de Ekhnaton sob seus sucessores. Luta decisiva contra qualquer 

resíduo da época do herege de El-Amarna por Haremhab, fundador da 19ª dinastia (oficial 

sob Ekhnaton e Toutenkamon, mais importante sob Eje). Procura da antiga grandeza; rup-

tura definitiva com a arte de El-Amarna (absorção de algumas de suas inovações).

 ▪ Construção de um túmulo por Haremhab sob Toutenkamon: partes mais antigas de acordo 

com a arte de El-Amarna; partes mais novas, volta às tradições. O túmulo de Haremhab em 

Tebas: de acordo com as exigências da antiga religião restabelecida. 

 ▪ Continuação da contrarreforma religiosa e artística por Seti I (que prosseguiu nas guerras 

para a reconquista da Palestina, Fenícia, etc.). Grandes construções. O templo de Osíris em 

Abidos: planta singular; sete capelas; relevos inspirados nas obras do início do Novo Im-

pério: nobreza de linhas, delicadeza do modelado.

 ▪ A maior realização artística dos primeiros reis da 19ª dinastia: a grande sala de colunas no 

templo de Amon em Karnak (103 m de largura x 52 de profundidade; 16 fileiras de 134 colu-

nas; 10 m de diâmetro; colunas laterais: 13 m de altura, 8,5 m de diâmetro).

 ▪ Desconhecida a autoria da transformação em uma sala de colunas da via de procissão, tal como 

era construída sob Amenophis II: o mais antigo nome sobre as paredes é o de Ramsés I.





 ▪ A ideia de uma basílica com uma nave principal mais alta que as laterais, iluminada por 

cima dessas, data do tempo de Toumosis III. Somente agora os arquitetos conseguem o pre-

domínio da direção do eixo principal nesta basílica: solução perfeita para traduzir a con-

cepção egípcia fundamental do templo, isto é, a de uma via sagrada, de um caminho con-

duzindo ao santuário escondido no fundo do templo. A ideia espacial fundamental desta 

construção, completada nas gerações seguintes: precedendo a grande sala, um pátio aberto, 

no qual o começo da nave principal (a via sagrada) é preparado e sublinhado por duas filas 

de colunas de 22 m de altura; este pátio limitado por uma porta monumental com duas tor-

res de 113 m de largura.

 ▪ Modificação de forma das colunas em Karnak em comparação com as mais antigas de Loug-

sor: tendência para uma forma arquitetônica pura, sem imitação naturalista (a forma da 

planta não aparece mais no capitel)

 ▪ O túmulo de Seti I em Tebas. Os relevos da parede externa setentrional da grande sala de 

Karnak, glorificando as vitórias de Seti I: resumo de toda a tradição das representações guer-

reiras da arte egípcia. Suas influências pelo arranjo e concepção novos da representação ul-

terior destes temas. Grupamento dos relevos (superpostos e justapostos) em três faixas de 50 

m de extensão cada uma, interrompidas no meio pela porta que leva ao interior do templo. 

Cada faixa começa na extremidade, perto da porta, com a representação da volta à pátria e a 

entrega do botim a Amon, o deus do templo.

 ▪ Outras obras dos tempos de Haremhab e de Seti I: a estátua do deus Khon (Khosou), de Kar-

nak;  a estátua sentada de Haremhab; os esboços de pinturas achados nos restos de calcário; 

o relevo das dançarinas de Sakhnrah.

 ▪ Reinado de Ramsés II, sucessor de Seti I; restabelecimento do império (67 anos de reina-

do, m. 1232 a.C.). Os descendentes de Ramsés: Ramessidas (teve mais de 200 filhos). Ele é 

provavelmente o faraó da Bíblia. Grande atividade construtiva, imitada por seus sucessores 

(pensa-se que a metade das ruínas do Egito atual provém do tempo dos Ramessidas). Certa 

decadência técnica e artística, negligência.

 ▪ As obras mais famosas de Ramsés II: os templos grandiosos de Abusimpel (Ipsambou) na 

Núbia, inteiramente talhados na rocha. Descrição do grande templo: estátuas colossais do 

rei (20 m de altura, sentadas) na fachada; pilares representando Osíris em volta do grande 

pátio; profundidade do conjunto, 60 m. Estátuas colossais do rei e da rainha na fachada do 

pequeno templo; colunas com capitéis formados pela cabeça da deusa Hathor na sala no 

interior do rochedo.

 ▪ Continuação do embelezamento do grande templo de Abidos, começando por Seti I. Os 

templos de Karnak e Logsor devem muito de sua forma atual aos arquitetos de Ramsés II e 

III. O templo funerário de Ramsés II, o Ramesseum, em face de Karnak e Lougsor no outro 





lado do rio: pilares com estátuas colossais de Osíris adossadas. Acréscimo de uma sala, um 

pilone, um pátio em quase todos os grandes templos egípcios, por Ramsés II. Desapareci-

mento das construções erigidas no Delta, que se tornara o centro político do país, enquanto 

Tebas era a capital religiosa.

 ▪ Construção, segundo um modelo de um templo de Ramsés II, do grande templo de Médi-

net-Habu, por Ramsés III, da 20ª dinastia (sua boa conservação permite reconhecer o plano 

de conjunto).

 ▪ Ricas decorações de relevos coloridos, principalmente inspirados na vida e atos dos faraós: 

repetição frequente da famosa batalha de Kadesch, onde a coragem pessoal de Ramsés II 

evitou a derrota. Os relevos não separados em painéis, como os de Seti I, mas forram uma 

sequência ininterrupta (cores hoje desaparecidas): espécie de perspectiva a “vol d’oiseau”. 

Particularidade: mostram não só a superioridade das tropas egípcias (como de hábito), mas 

também o perigo real da situação e o perigo do combate. 

 ▪ Relevos do templo de Médinet-Habu: glorificação de Ramsés III, o rei conversando com a 

rainha, etc.

 ▪ Nível artístico e técnico dos mais elevados entre as esculturas dos Ramessidas; mais abaixamen-

to do nível médio; formas, por vezes, bárbaras ou sobrecarregadas; substituição do monumental 

pelo colossal; requinte procurado em vez da extrema delicadeza. Aparecimento da caricatura: 

batalha de ratos e gatos na forma das representações das grandes batalhas, nos papiros. 

 ▪ Principais obras dessa época: a estátua sentada de Ramsés II; a estátua do rei deitado sacri-

ficando a uma divindade; o grupo sentado do sacerdote de Amon; Neje com sua mãe; uma 

cabeça de Ramsés II; os relevos do sarcófago de Ramsés III.

 ▪ Aumento do poderio dos sacerdotes de Amon que dominavam os últimos Ramessidas. Subi-

da ao trono de um deles. Posteriormente, até estrangeiros dominaram o Egito. Falta de inte-

resse dessas épocas para a história da arte. Fim do Novo Império pelo esgotamento progres-

sivo das forças criadoras do país. Perda da autonomia do Egito, cerca de 700 a.C., que só será 

restabelecidas sob os reis saítas.

 ▪ Reflexo nas artes menores e na ornamentação em geral do novo estilo da arte egípcia a partir 

da 18ª dinastia. Perfeição técnica e beleza artísticas dos vasos, móveis, colheres, armas, joias, 

objetos de vidro, mosaico, espelhos, etc.

 ▪ Correspondência da segunda parte do movimento artístico do Novo Império aos reinados 

de Amenophis II e III.





 ▪ O grande templo de Lougsor (Amenophis III): plano fundamental que será conservado.

 ▪ Tipo fundamental de um templo egípcio: 

1) Uma alta muralha com uma entrada monumental constitui o local sagrado do templo;

2) Uma grande avenida ladeada de esfinge conduz ao templo isolado daquilo que o cerca e cujo 

frontispício é caracterizado por dois pilones oblíquos;

3) Grandes obeliscos monolíticos diante destes pilones;

4) Pátio interno descoberto, arcado de galerias;

5) Primeira sala coberta com teto sustentado por colunas (em forma de árvores petrificadas, 

ornadas de trançados e coroadas de capitéis com motivos de lótus, de papirus e de palmeiras); 

6) As peças seguintes têm dimensões progressivamente menores e a iluminação reduz-se à me-

dida que se penetra nos locais sagrados, cuja última grande peça está mergulhada numa obs-

curidade quase absoluta. Aí está o altar do culto, longe do ruído da multidão (só se permitia o 

acesso dos grandes sacerdotes).

 ▪ Lougsor e Karnak (na margem direita do Nilo, perto de Tebas): verdadeira floresta de colu-

nas recebia o fiel. Esses distritos de templos, obras de muitos faraós: 12ª à 22ª dinastia.

 ▪ Outros templos construídos por Amenophis no Egito e na Núbia: templo de Médinet–Habu, 

do qual só restam as estátuas colossais (16 m de altura, sem o soco) do rei, os chamados 

“colossos de Memnon”, que eram encostados às paredes externas do templo. Decoração ex-

terior das paredes dos templos glorificando os faraós; no interior, representações religiosas 

propriamente ditas.

 ▪ Arte mais amável, elegante, requintada, no reinado de Amenophis III (época da paz e pros-

peridade), que a do primeiro período no Novo Império (guerras e conquistas). Luxo; maior 

interesse na representação da beleza feminina. Comparação entre a diferença estilística e 

artística nas representações femininas do Antigo e do Médio Império, de uma parte, e do 

Novo Império, de outra, e a diferença de concepção nas figuras femininas gregas dos séculos 

V e IV. Comparação de uma cena de dança do Antigo Império com uma pintura de mesmo 

conteúdo do Novo Império.

 ▪ Transformação do sentimento religioso (nas formas exteriores) na época de Amenophis III. 

Sob Amenophis IV, seu filho, a verdadeira revolução religiosa: El-Amarna, novo período na 

história do Novo Império.

 ▪ El-Amarna: realismo forte que atinge não só as formas de representação, mas também o 

conteúdo. Mais ligação à expressão espiritual e psíquica. Descoberta de domínio psíquico 

novo para a representação artística: cenas da vida de família, da vida não oficial, relações 

entre esposos, pais e filhos, etc. (razão de sua maior acessibilidade aos homens modernos). 

Conservação dos traços fundamentais de arte egípcia: falta de perspectiva linear, frontali-

dade das figuras, etc.





 ▪ Conhecimento da arte da época de Ekhnaton pelos vestígios encontrados nos túmulos de El-

Amarna, ruínas das casas desta cidade, etc. Interesse em alguns túmulos de Tebas (o do Vésir 

Ramosé, por exemplo): obras do começo do reinado de Amenophis, ao lado de outras do 

templo onde ele já era Ekhnaton. No túmulo de Toutenkamon, obras do estilo de El-Amarna 

e do estilo da restauração que seguiu a reforma de Ekhnaton.

 ▪ Semelhança das obras dos começos do reinado de Amenophis IV e as do tempo de Ameno-

phis III. Transformação repentina do estilo simultaneamente com a maior frequência das 

representações do Aton radioso. Distinção fácil na arte de El-Amarna. Explicação da mu-

dança verificada com o exemplo das representações do rei antes e depois da instalação do 

culto de Aton:

1) O rei é representado como um homem de constituição física normal: corpo vigoroso, cabeça 

proporcionada ao corpo, queixo firme e arredondado (Relevo de Karnak).

2) Pernas muito finas, coxas muito gordas, grande ventre, peito afundado e de formas quase 

femininas, cabeça enorme sobre um pescoço longo e fino, braços longos e muito magros. Rosto 

riscado de rugas, fronte recuada, queixo mole e caído (Relevo de El-Amarna que mostra o rei e 

sua família sacrificando a Aton). 

 ▪ Único faraó que se deixou representar de maneira assim realista. Representação do rei, na 

sua vida de família, acariciando a rainha, brincando com os filhos, derramando perfume nas 

mãos da rainha; mesmo nos atos oficiais, acompanhado da família. Contraste absoluto com 

todas as tradições egípcias.

 ▪ Estátuas mais conhecidas da arte de El-Amarna: cabeça da rainha Tejé (madeira); cabeça de 

Ekhnaton (gesso); cabeças e figuras, muitas de gesso, do atelier de Thoutmosis; entre elas, as 

duas cabeças da rainha Nofrabada, de uma princesa, máscaras em gesso, a estátua (sem cabeça) 

de Amenophis III, o torso de uma rainha (atelier de Thoutmosis) e torso de uma jovem.

A Baixa-Época (712 a.C.–395 d.C)

 ▪ Ocupação do trono por toda sorte de soberanos estrangeiros da 21ª à 26ª dinastia. Sucessão de 

líbios, etíopes e assírios aos sacerdotes de Amon. Divisão do país em principados. Disputa do 

trono entre os reis etíopes e assírios. Expulsão de etíopes e assírios pelos príncipes de Sais, com o 

auxílio dos gregos, a quem eles haviam dado permissão para se estabelecerem em Naucratis. 

 ▪ Reinado da 26ª dinastia:

- Período de florescimento geral de 150 anos: Psammétique, Nékao, Aprieis, etc. 

- Novamente domínio estrangeiro: Cambyses e os Persas. 

- Nova libertação: 404-340 a.C. 

- Reocupação persa. Conquista de Alexandre: 332. 

- O Egito como província romana: 30 a.C.





 ▪ Nenhum traço profundo de influência artística estrangeira, exceto da arte grega, na arte da 

Baixa-Época. Inspiração nos antigos tesouros artísticos nacionais, já sob o domínio etíope.

 ▪ Renascença artística nos templos de Psammétique e de Nékao, de caráter conscientemente 

arcaizante. Começo desta tendência já na época etíope (volta dos artistas para as artes do 

Antigo e Médio Império). Extensão desta tendência arcaizante à indumentária das figuras, 

ao estilo literário dos textos inscritos, etc. (por isso não se conhece a verdadeira indumen-

tária da época).

 ▪ Dificuldades no estudo da arte da Baixa-Época: poucas obras datadas, falta de indicações 

dos nomes dos faraós nas obras, ausência de efígies reais nos grandes túmulos.

 ▪ Época de contato contínuo com os gregos. Impossibilidade de comparação, a não ser frag-

mentária (falta de referências cronológicas, tendência arcaizante encobrindo a ordem 

cronológica a partir da observação do desenvolvimento estilístico).

 ▪ A cabeça em granito de Montemhêt (achada em Tebas), uma das raras obras datadas da 

Baixa-Época, pouco antes do princípio da 26ª dinastia. Realismo da concepção e do trata-

mento; força estilística conferindo unidade perfeita aos traços mais pessoais da cabeça; 

vulgar de expressão. A cabeça do Governador Mentemhét (proveniente de Karnak), seme-

lhante na concepção do conjunto; formas mais “adocicadas”. Característica comum às duas 

cabeças: forma do crânio e desenho duro das sobrancelhas. Parentesco com as obras do 

Médio Império.

 ▪ A famosa “cabeça verde” do Museu de Berlim. Dificuldade de situá-la (provavelmente século 

IV a.C.).

 ▪ Particularidade das estátuas da 26ª dinastia: cabeças naturalistas, corpos convencionais, 

sem caráter pessoal. Estátuas femininas do tempo do domínio etíope: ancas e seios fortes, 

formas redondas e volumosas, em oposição ao tipo egípcio fino e leve; tipos semelhantes na 

época ptolomaica.

 ▪ Aproximação notável de algumas obras da 26ª dinastia das do Antigo Império. Tratamento 

da superfície com tal domínio técnico que dificulta a distinção. O confronto mostra, en-

tretanto, a falta de convicção e força original destas obras (acabamento excessivo, igual-

mente perfeito de todos os detalhes).

 ▪ Na maior parte das estátuas, um sorriso que aparece já no Médio Império e mais frequen-

temente no Novo Império. É o sorriso, um pouco frio, utilizado pelos artistas gregos, mas 

que entre estes se torna um meio de exprimir um estado de alma passageiro e individual. 





 ▪ Impressão viva da arte egípcia da Baixa-Época (talvez precisamente pela perfeição técnica) 

nos povos vizinhos (achados egípcios na Assíria). Sentimento do povo grego de que sua arte 

devia ao Egito. Começo de uma luta entre as artes grega e egípcia que durou séculos.

 ▪ Existência, até o fim do Egito, de uma arte tradicional, levemente influenciada pela arte 

grega. Outro movimento artístico egípcio, com a marca decisiva da arte grega (relevo de por-

tadores de oferendas ou o túmulo Egípcio, Gregófilo, Petrosisis). Este movimento conduzia 

ao estilo misturado.

 ▪ Menor importância em saber até que ponto a arte egípcia da Baixa-Época (e sobretudo de-

pois do século IV) se abriu às influências gregas do que saber quais os dons que os gregos, 

desde os primórdios de sua arte, receberam do Egito e em que medida a herança artística 

egípcia toda continuou a influenciar, através da arte grega e da arte do Império Romano, a 

arte do mundo inteiro.

 ▪ Desconhecimento quase total da arquitetura do período da Baixa-Época: desaparecimento 

das construções importantes na região do Delta. Transformação dos lugares principais do 

Alto-Egito em pequenas cidades sem importância. Embelezamento destas cidades somente 

sob os ptolomeus e os romanos. Novas construções no estilo local, pelos romanos. Também 

os gregos, na época helenística, adaptavam sua arte à produção artística indígena dos paí-

ses que dominavam. Seu desejo de compreender as instituições estrangeiras: a tradução em 

grego do Antigo Testamento e a história egípcia de Manéthon principal fonte dos egiptólogos 

(além dos monumentos). 

 ▪ Construções ptolomaicas e romanas, bem conservadas: dimensões enormes, continuação 

das ideias arquitetônicas do Novo Império. O grande templo de Edfou, o de Hathor em 

Deu-derah e os templos da ilha de Philae. Grande variedade das formas de detalhes, princi-

palmente os capitéis das colunas; tal era a riqueza de formas que não há quase repetição nas 

colunas dos templos. 

 ▪ Decoração (baixos-relevos e inscrições): sobrecarregada, gestos mais vivos, formas mais 

frias e vazias; colorido mais rico sob a influência dos artistas gregos: matizes de vermelho, 

amarelo, azul, verde e violeta desconhecidos até então nos relevos.

 ▪ A pintura: nos sarcófagos de madeira e nas estelas funerárias, principalmente. Maior in-

fluência da arte helenística (soco de uma funerária: tentativa de representação perspectívica 

no sentido da perspectiva linear). Pintura das múmias de caráter puramente helenístico.

 ▪ O retrato “d’Aline” e da menina, e os retratos de mulheres e de um adolescente (achados no 

Fayoum – provavelmente dos séculos I e II d.C.).





 ▪ Pouco conhecimento dos túmulos da Baixa-Época. Os grandes túmulos de Tebas (do começo 

desta época – 26ª dinastia): muitas câmaras, corredores e salas nas partes subterrâneas. Nas 

construções superiores, volta da decoração de vidros e painéis cavados dos primeiros períodos 

da história egípcia. Túmulos do período persa: poços de acesso muito profundos (25 m).

 ▪ Fusão de formas egípcias e gregas num túmulo de família do século II d.C.: inteiramente 

subterrâneo, planta complicada

 ▪ As pirâmides de Meroé (Núbia), da época cristã. A arte do Egito cristão (arte copta). 





Ano 620

Exumação de uma Artemisa – Estátua semelhante a uma coluna ou tronco de 

árvore; indicação sumária de cabeça, cabelos, braços e cintura. Mais primitiva 

do que as estátuas egípcias da época das pirâmides.

Xoanas – ou imagens talhadas na madeira.

Séc. VI

Ano 590

Estátua de Hera exumada em Samos – Aspecto geral ainda de coluna, porém, 

com xale gracioso envolvendo o torso.

Ano 550

Descoberta em Mileto, Ásia Menor, da estátua sentada do rei Charés. Sob o 

ousado caimento das pregas de sua túnica já se nota a indicação segura das 

linhas de seu corpo. A mesma sobriedade, associada à delicadeza de execução, 

caracteriza as Cariátides e as frisas do templo chamado Tesouro dos Cnidianos.

Ano 550 

Importante família de escultores na Ilha de Chios. Um deles, Archermos, cri-

ou um tipo novo de deusa alada –Vitória, Górgona ou Niké – que revolucionou 

a estatuária.

Orantes e Apolos que, apesar das qualidades, ainda em germem de desenho e 

de expressão, tinham o defeito de serem tipos abstratos.

A sua aparência de vida era acrescida pela coloração viva.

Séc. V

490/479

Enorme incremento da criação artística depois das batalhas de Salamina, 

Maratona, etc.

Frontões do templo de Aphaia em Egina, representando batalhas nas quais 

Palas Atenas protege os guerreiros. 

Ano 460 

Frontões do templo de Zeus em Olímpia, representando luta entre os centau-

ros e os lapitas.

Autores prováveis desses frontões: Alcamenes e Paeonios.

A contribuição artística principal desse período foi a maior importância dada 

à composição do que à ciência da forma (frontões com grupos distribuídos em 

torno de uma figura central).

Miron – concorreu para a liberação da lei da frontalidade com a sua obra-

prima: o Discóbolo.

Policleto – obras principais: o Doríforo, chamado o Canon pela sua perfeita 

proporção, e a Amazona, que serviu de padrão para todas as amazonas feitas 

depois dela.

Policleto estabeleceu a modalidade de estátua com o corpo apoiado sobre um 

só pé – com a “jambe libre”, segundo Salomon Reinach.  

Arte Grega antes de Fídias (Quadro Sinótico)





O progresso dos gregos na via artística foi extraordinariamente rápido. Do começo ao apogeu da 

escultura em mármore transcorreram apenas dois séculos. Esse fato seria inexplicável se a Grécia 

asiática ou iônica, herdeira da arte miceniana, influenciada pela arte egípcia e assíria, não tivesse 

tido um papel muito importante na educação da Grécia propriamente dita. Mas é indispensável 

acrescentar que nunca nenhum povo foi menos servil e imitador do que o povo grego. O conhe-

cimento da arte oriental não lhe serviu senão para que ele a suplantasse. Uma das estátuas mais 

antigas exumadas na Grécia foi uma Artemisa que data do ano 620 mais ou menos. Ela parece 

uma coluna ou tronco de árvore, com a indicação sumária de cabeça, cabelos braços e cintura. É 

mais primitiva do que uma estátua egípcia da época das pirâmides. Os gregos chamavam a essas 

estátuas de xoanas, que quer dizer imagens talhadas na madeira, que parece ter sido o material 

das primeiras estátuas grandes. 

Trinta ou 40 anos mais tarde, encontrou-se um outro tipo de estátua, a Hera, descoberta em 

Samos. O seu aspecto geral ainda é o de uma coluna, mas as pregas graciosas do xale que envolve 

o seu torso já apontam como que um raio de liberdade. No meio do século VI, descobriu-se 

perto de Mileto, na Ásia Menor, a estátua sentada do rei Charés. Nela se observa, sob o ousado 

caimento das pregas de sua túnica, a indicação precisa e forte das linhas do seu corpo. A mesma 

sobriedade, aliada a uma grande delicadeza de execução, caracteriza as Cariátides e as frisas do 

pequeno templo chamado Tesouro dos Cnidianos, que data do ano 530 mais ou menos.

Na ilha de Chios, mais ou menos no ano 550, havia uma família de escultores. Um deles, que 

se chamava Archermos, imaginou o tipo novo de deusa alada Vitória, Górgona ou “Niké”, repre-

sentada por uma mulher com asas avançando num movimento rápido. Essa figura revolucionou 

a estatuária. Compare-se, por exemplo, a habitual representação da deusa egípcia, com os pés 

ligados, o corpo estático e em posições muito pouco humanas para sorrir ou se mover, com a 

Niké arcaica de Delos.

As obras dos escultores de Chios em breve tempo foram introduzidas e imitadas em Atenas. 

Graças às escavações executadas na Acrópole, no ano de 1886, foi encontrada uma série de en-

cantadoras estátuas daquela escola: Orantes, que se bem ainda veladas e um pouco duras, já 

se mostravam risonhas e com bastante vivacidade. A sua aparência de vida era ainda acrescida 

pela coloração viva que o escultor dava às suas estátuas. O tipo masculino análogo era a estátua 

do homem nu, de pé, os braços colados ao corpo e geralmente representando Apolo ou atletas 

vitoriosos.

Essas estátuas de homens e mulheres, apesar de suas qualidades ainda em germem de dese-

nho e de expressão, tinham, entretanto, o defeito de representarem tipos abstratos. O progresso 

capital havido em fins do século VI consistiu em conseguir-se a representação de indivíduos. 

Provavelmente, a pintura, sempre mais livre do que a escultura, contribuiu muito nesse sentido. 

Apesar da falta dos afrescos dessa época, já que todos desapareceram, prestam-nos ótimos tes-

temunhos os vasos com figuras vermelhas e depois os vasos com figuras negras, onde se nota 

muito sensivelmente a ruptura com os motivos tradicionais.

Arte Grega antes de Fídias





Depois dos grandes acontecimentos históricos dos anos de 490 e 479 (invasão da Grécia e 

Plateia), houve um enorme incremento na criação artística dos helênicos. E sobre as ruínas em 

que se tinham transformado quase todos os templos de Atenas, puseram-se os gregos a erguer os 

monumentos da principiante arte clássica.

Já pelos anos de 480/470 encontramos as primeiras obras que pressagiam a libertação com-

pleta do gênio grego. Os frontões do templo da deusa Aphaia, em Egina, são compostos por 

grandes grupos de estátuas representando o combate entre gregos e troianos e em cujo centro se 

vê Palas Atenas protegendo os guerreiros.

De uns 15 anos mais tarde, isto é, do ano de 460 datam os frontões do templo de Zeus em 

Olímpia, em um dos quais se desenrola a luta dos centauros e dos lapitas. O principal mérito 

dessas obras está mais na maestria da composição do que na ciência da forma. Nesse particular, 

os gregos sobrepujaram os egípcios e assírios que, em suas obras, limitaram-se a reunir e jus-

tapor figuras. Ao passo que o grego de século V, executando uma composição cuja figura cen-

tral é rodeada de formas dispostas com equilíbrio, conseguiu criar uma simetria artística sem 

servilismo, pois ela coordenava, ao mesmo tempo, a ordem e a liberdade. Os autores prováveis 

desses frontões são Paeonios e Alcamenes, segundo Salomon Reinach.

Outro artista grego, célebre pelas suas estátuas de atletas, foi o ateniense Miron. Foi ele 

quem, no começo do século V, primeiro se libertou da lei da frontalidade. Essa lei, descoberta 

por Lange, obrigava a figura humana de todas as representações artísticas primitivas a se mo-

verem dentro de um plano vertical. A arte grega do começo do século V se desvencilhou desse 

entrave. O Discóbolo, de Miron, é uma das provas mais cabais dessa libertação: representa um 

atleta que se curva vigorosamente, num esforço de todos os seus músculos, a fim de atirar um 

disco. Entretanto, a cabeça desse atleta tem uma expressão fria e como que não acompanhando 

o movimento intenso no qual o seu corpo está empenhado. Esse traço de arcaísmo de escultura 

grega foi o mais lento a desaparecer, e dele ainda vamos encontrar isolados vestígios, mesmo 

depois de Fídias.

Policleto, de Argos, que com Miron e Fídias forma a trindade dos grandes escultores do sécu-

lo V, foi o autor de uma colossal estátua de Hera, a qual não conhecemos, e de várias outras de 

bronze, de que são conhecidas as cópias. Uma dessas estátuas é o Doríforo – chamado pelos 

antigos de Canon, tal maravilhosa proporção de seu corpo. Os antigos assinalam como uma 

característica das estátuas de Policleto o fato de elas estarem sempre apoiadas sobre um só pé. 

Esse movimento elegante de “perna livre” – como o chama Salomon Reinach – é mais um traço 

demonstrativo da emancipação artística do grego de século V. Um belo exemplo encontramos 

na Amazona daquele escultor. O seu tipo ideal realizado por Policleto foi tão perfeito que aquela 

estátua serviu de padrão para quase todas as amazonas feitas depois dela. Policleto fez para a 

Amazona o que Fídias fez para Júpiter. 

Miron e Policleto foram contemporâneos de Fídias. Eles, porém, devem ser mencionados an-

tes de Fídias pelo fato de terem conservado, comparativamente, maior ligação à maneira arcaica 

de representação artística.





A arquitetura grega empregou três ordens, isto é, três tipos gerais de construção com colunas. A 

mais antiga é a ordem dórica, assim chamada porque os antigos a acreditavam criada pelos dóri-

cos. Ela é caracterizada pela coluna pouco alongada, coroada por um capitel muito simples com-

posto de uma parte envasa chamada équino e do ábaco. A essa ordem pertencem o Partenon, 

o templo de Zeus em Olímpia, o templo de Aphaia em Egina e os templos da Sicília e da Itália 

meridional – Selinonte, Agrigento e Paestum.

Na ordem jônica a coluna é mais delgada e coroada por um capitel cujas extremidades se 

torcem em volutas. Os seus maiores monumentos são na Ásia Menor, em Éfeso e Prieno, porém 

há um gracioso exemplo seu na Acrópole de Atenas, que é o templo da Vitória Áptera.

A ordem coríntia, enfim, mais empregada na época romana, durante o Renascimento e ainda 

até há pouco tempo, é caracterizada pela coluna coroada por um capitel que se assemelha a uma 

cesta de folhas de acanto.

A ordem dórica dá a impressão de solidez e força viril e contrasta com a elegância um tanto 

feminina da ordem jônica. A ordem coríntia desperta a ideia de luxo e esplendor. No domínio 

absoluto que essas três ordens exerceram sobre a arquitetura de todas as épocas posteriores, nós 

encontramos uma das provas mais flagrantes de genialidade da arte grega.

Ao se abordar o capítulo da arquitetura grega torna-se necessária uma ligeira dissertação 

sobre o caráter particular do templo helênico. Este não era um lugar de reunião para os crentes 

adorarem um deus, mas sim a moradia da imagem desse deus. As oferendas à divindade se efetu-

avam fora do templo e para isso se erguia um altar num pátio defronte ao mesmo. A sua forma 

fundamental é a do mégaron, cuja origem provavelmente é asiática. É composto por naus ou cela 

que é o próprio santuário onde é guardada a imagem da divindade, e pelo pronaos ou vestíbulo, 

formado por uma fila de colunas. A coluna é o elemento principal de todos os templos, pois é o 

seu estilo que determina o do conjunto do templo. Assim, em essência, o templo grego é uma 

casa retangular, crivada de portas, sem janelas, cercada de todos os lados por uma ou duas filei-

ras de colunas que sustentam a cobertura. Sobre as duas pequenas faces do templo, a cobertura 

desenha um triângulo chamado frontão que, às vezes, é ornado de estátuas. O alto da parede 

externa é decorado com baixos-relevos que constituem a frisa. Quando o templo é de ordem 

dórica, a parte superior da arquitrave, suportada pelas colunas, é composta por placas com três 

veios verticais, chamados triglifos, alternadas com placas, lisas ou ornadas, chamadas métopas.

Do ano 460 ao 435 mais ou menos, Péricles foi o chefe supremo da democracia ateniense. 

Sob a sua iniciativa foi erigido o Partenon, obra das mais belas já criadas no mundo. O escultor 

Fídias, amigo íntimo e conselheiro de Péricles, e numa situação de proximidade análoga a de Ra-

fael junto ao Papa Leão X, teve uma influência sobre os trabalhos de embelezamento de Atenas. 

Cercado por numerosos artistas importantes, entre eles os arquitetos Ictinos e Calícrates, Fídias 

dirigiu a construção da obra máxima do século V.

Na Acrópole havia existido um velho Partenon de pedras que os persas haviam destruído 

em 480. Péricles quis construir um novo Partenon, porém muito mais suntuoso, para abrigar a 
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divindade protetora de Atenas – a Atena ou Pártenos, quer dizer a Virgem. Favorecidos por uma 

época de paz relativa, milhares de artistas trabalharam durante 20 anos na sua construção que, 

em 435, já se achava concluída.

O Partenon foi inaugurado em 438, porém em 432 ainda era trabalhado em seus detalhes. 

É de estilo dórico, todo executado em mármores, e seu pronaos é precedido por seis colunas. A 

cela devia ter sido calculada segundo as condições próprias para realçar a maravilhosa estátua de 

ouro e marfim da Atena Pártenos, de autoria de Fídias. Os frontões de Partenon representavam o 

nascimento de Atena e a luta entre Atena e Poseidon pela posse da Ática. As métopas, geralmente 

nuas nos outros templos, nele eram cobertas de esculturas nas quatro faces do templo, isto é, 

mais ou menos 333 metros de relevos. Os motivos eram todos de louvores à deusa: tomada de 

Troia, procissão das Panateneias, “gigantomachie” etc., série de obras-primas, dentre as quais 

salientamos o estupendo grupo chamado as Parcas, cujos paneamentos são de uma beleza inex-

primível, e o cortejo das Panateneias. Se todas não são de autoria de Fídias, o milagreiro não é 

menor, pois jamais foi realizada mais perfeita unidade de exceção e composição mais admira-

velmente ligada.

Também digna de nota é a perfeição técnica da construção desse templo. Os grandes blocos 

de mármore, os tambores das colunas, são reunidos por peças de metal, sem cimento, onde as 

junções são tão minuciosamente executadas como nas de uma delicada joia.

O que há de mais admirável talvez, no Partenon, é a prefeita exatidão das proporções. A relação 

entre a altura das colunas, seus diâmetros, a altura dos frontões e as outras dimensões do templo, 

foi fixada com tal precisão que o seu conjunto dá a impressão de suprema harmonia e elegância.

Entre as outras construções executadas nesse período encontramos dois templos: o Poseidon 

ou Erecteion, situado ao norte do Partenon, que é munido de um pórtico no qual foram em-

pregadas, à guisa de colunas, estátuas de mulheres, chamadas na Antiguidade de cariátides, e o 

templo jônico da Vitória sem asas ou Áptera, que está situado perto das Propileias, isto é, pórtico 

que dava acesso ao Partenon.

A vida e a obra de Fídias são muito pouco conhecidas. Há escassez de informações sobre a sua 

formação artística. Parece que ele era familiarizado com todas as técnicas, mesmo a da pintura, 

a qual havia aprendido em sua mocidade. As obras atribuídas a Fídias e das quais, infelizmente, 

não conhecemos nenhum original, são:

A já descrita Atenas Pártenos, do Partenon, cuja melhor cópia é a Vervakion.

A estátua de Zeus, construída para o templo de Olímpia, toda de marfim e ouro, guarnecida 

por pinturas e pedras preciosas e sentada num trono de ébano. Sabe-se que nesse trabalho Fídias 

foi ajudado por Panaenos e pelo cinzelador Colotés (os outros discípulos de Fídias são Agorácrito 

e Alcamenes).

Duas estátuas votivas de Atenas, em bronze: uma, colossal, medindo 9 metros de altura, 

antigamente colocada defronte ao Partenon, chamada Promachos, quer dizer, guardiã, e que 

conhecemos através de miniaturas em medalhas, e outra, dedicada aos colonos atenienses de 

Lemnos, chamada Lemniana. Afrodite Urânia é a única estátua de mármore feita pelo artista.

Quanto às esculturas de Partenon, os historiadores de arte divergem entre si: alguns acham 

que certas esculturas, como, por exemplo, as do frontão principal, são de autoria do artista, e 





outros acham que elas devem ter sido apenas esboçadas por Fídias e executadas sob as suas vis-

tas, pois elas traem o espírito da sua escola.

Os caracteres principais das esculturas de Fídias são, nas faces, uma distância muito pequena 

entre a pálpebra e a sobrancelha, e uma vigorosa saliência da borda das pálpebras, e no todo a 

impressão dominante de uma força serena e segura de si mesma.

Salomon Reinach inclui entre as obras da escola de Fídias, pelas suas qualidades de nobreza e 

serenidade, a célebre estátua de Vênus de Milo.





Das origens à emigração dórica (3000 a 1000 a.C.)

Dois períodos principais na civilização pré-helênica:

1) a cultura egeo-cretense (centro: Creta).

2) a cultura egeo-miceniense (centro: Micenas e Tirinto).

 ▪ Apogeu da cultura cretense cerca do ano 2000 a.C. – Término do período criador desta 

cultura cerca de 1400. Passagem de hegemonia artística (e cultura geral) para o continente. 

Prosseguimento da arte egeo-miceniense (Argolida) até o século XII a.C. Invasão dos gregos 

da idade histórica: jônios, dóricos, fólios.

 ▪ Fundação da civilização grega do mar Tirreno à Propontida.

 ▪ Desconhecimento quase completo dos povos fundadores da primeira cultura do Egeu e desta 

civilização, apesar da abundância dos vestígios encontrados. Desconhecimento ou divergên-

cia de opiniões sobre sua história, civilização, religião, língua. 

 ▪ De acordo com as últimas pesquisas: povo não ariano, isto é, não pertencente aos povos 

indo-germânicos; parece, entretanto, mais aparentado aos povos ocidentais que às culturas 

orientais. Possibilidade de resposta a estas questões: os grandes arquivos, a escrita em ima-

gens, deixada pelo povo cretense, ainda não decifrada.

 ▪ Do terceiro ao segundo milênio a.C., uma civilização altamente desenvolvida, em torno do 

mar Egeu, sobre suas linhas e ao longo da costa da Ásia Menor. Relações com as duas outras 

grandes civilizações antigas: Egito e Mesopotâmia (unilaterais, recíprocas, contínuas?).

A cultura egeo-cretense

 ▪ Maior número de vestígios na ilha de Creta (cultura minoense de Minos, rei de Creta). Nu-

merosos palácios: o do rei Minos, em Knossos (lenda do Minotauro), o mais bem conser-

vado, perto de Heracleion; outros em Phesto e Hagis Triada (embasamento). A arquitetura 

a serviço da casa principesca e não do templo (como no Oriente e na Grécia arcaica).

O palácio de Knossos
 ▪ Provavelmente de 2000 a.C. Acréscimos posteriores no curso dos séculos; diferentes perío-

dos de arquitetura. Superfície de 130x130m, sem muralha, diversos andares. Grandes pátios 

interiores (como no Egito e na Mesopotâmia) como centros em volta dos quais são agrupa-
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dos os apartamentos dos homens, mulheres e do serviço situado à parte. Compartimentos 

pequenos, dimensões maiores nas salas de recepção oficiais e talvez de serviços religiosos, 

exigindo o emprego de pilares para suportar os tetos. Os pilares de ponta para baixo carac-

terizam a cultura do Egeu (cretenses e micenienses); fustes em madeira. Conhecimento dos 

pilares através dos afrescos, elemento importante do conjunto arquitetônico.

 ▪ Situação em parques e jardins: ausência de princípios de simetría e de formação regular 

do espaço. Observância da orientação solar: compartimentos para todo o dia e para toda a 

estação, quartos onde nunca penetra o sol, varandas, terraços, pavilhões, salas ensolaradas. 

Comunicações: escadas, portas, galerias; salas de banho, canalizações. Construção geral 

em pedra (embasamentos sempre em pedra); armações, pilares, tetos, de madeira pintada. 

Enchimento das armações de paredes com pedras pequenas.

Decoração interna
 ▪ Predomínio da cor; socos de alabastro ou mármore, afrescos ornatos em estuque pintado 

(gesso duro); tetos multicores; pisos de lajes claras separadas por faixas de estuque ver-

melho vivo.

 ▪ Inexistência de uma arquitetura religiosa propriamente dita durante todo o período do Egeu. 

Lugares sagrados, cercados de colunas ou espécies de altar (frescos do palácio de Knosson e 

ourivesaria miceniense).

A pintura
1) a serviço da arquitetura; 

2) junto às alfaias, particularmente à cerâmica.

 ▪ Frescos de pequenas dimensões até com figuras de tamanho natural: caráter de intimidade, 

de elegância requintada. Conteúdo: todos os domínios da vida, festas, procissões, espetácu-

los, cenas da corte (homens com simples saiotes, mulheres com vestuários de grande luxo). 

Maior interesse artístico: flores, animais, plantas fantásticas; pintura leve, fria, quase fútil; 

semelhança aos contos de fadas: sobre um fundo vermelho, um príncipe encantador colhe 

flores brancas (fragmento de um afresco de Knossos, Museu de Heracleion). Outros exem-

plos: os relevos em estuque, pintados.

Alfaias
 ▪ Estatuetas, figurinos, relevos em vasos, relevos em miniaturas em aneis, gema e ourivesaria 

(glíptica). Conteúdos semelhantes à pintura. O “Vaso dos segadores” de Hagia Triada, em 

forma de funil com cenas de combate de touros furiosos; as taças de ouro de Vaphis; relevos 

em porcelana do Museu de Heracleion (M.H); estatueta em porcelana de Knossos; vaso de 

pedra em forma de cabeça de touro, anel e sinetes de ouro (M.H.). 





Cerâmica
 ▪ Primeiro período da arte cretense (3000 a.C. - idade neolítica): beleza dos materiais precio-

sos dos vasos. Segundo período médio (2000-1500 a.C.): vasos pintados em argila (vasos 

de Camarés – local das escavações); decoração de flores, ramos, folhas estilizadas combi-

nadas com antigos motivos geométricos da época neolítica: cores claras (branco, amarelo, 

vermelho cereja e tijolo) sobre fundo de verniz preto: decoração escura em fundo claro, 

mais raro. Terceiro período (1600-1400 a.C.): verniz preto-marrom sobre fundo claro; novos 

motivos (peixe, corais, estrelas do mar, conchas, algas), outros com flores (lótus, iris crocus 

e rosáceas), espirais e ondas nos intervalos. Divisão de grandes vasos em zonas por faixa 

circulares. Cântaros alongados de Pseira e Palecastro. Grupo à parte da segunda metade do 

período: quase sem cores; esquematização do desenho; o “estilo de palácio” nas grandes 

ânforas luxuosas.

Ornamentação
 ▪ A princípio: ornatos geométricos (ziguezague, dentículos, espirais, curvas, círculos) típi-

cos de qualquer decoração nascente. Ornatos característicos de Creta: machado de duplo 

corte e os córnos de touro, desde o segundo período (provável significação simbólica). Ter-

ceiro período: espirais combinadas com uma flor de três folhas pontuadas (cyperus alope-

curaides), elemento que foi importado e adotado pelo Egito, e o ornato das meia-rosáceas 

(uma parte vertical no meio, ornada de listrados e às vezes de rosáceas e à qual se junta 

metade dos meio-círculos ou de ovais, postas de lado e ornadas de listrado em forma de 

palametas ou leque).

A arte de Micenas

 ▪ Invasão de Creta pelos acheenses (gregos) em 1600 a.C. – Phestos e Knossos em ruínas; Ti-

rinto e Micenas no apogeu. Os acheenses estabelecidos em Creta com o rei Idomeneu (Ilía-

da). Os cantos de Homero: aventuras desse povo pré-helênico (e antepassados) na guerra de 

Troia e na Odisséia (apogeu de Micenas).

 ▪ Desconhecimento de uma época preparatória para a cultura de Micenas. Aparecimento re-

pentino dos palácios fortificados, espaçosos e imponentes (cheios do que a arte de Creta 

produziu de belo e precioso) em 1600: cultura trazida pelos gregos.

 ▪ Distinção total entre as arquiteturas micenienses faz supor a existência de diversos reis em 

luta (correspondência às lendas gregas evocadas por Homero).

Arquitetura funerária e arquitetura dos palácios 
 ▪ Os túmulos abobadados: o “tesouro de Atreia” (uma entrada cavada no flanco do rochedo, 

de 6 por 30 metros, cercada de muralhas de grandes pedras). Este caminho, “dromos”, leva 





à porta de entrada coberta por uma pedra de 45m³ de volume. Abertura triangular acima da 

porta para aliviar o peso. Decoração da entrada: encontraram-se fragmentos de duas colu-

nas de pedra verde escura, com fuste decorado em bandas de ziguezague entre espirais. Re-

cinto circular (“tholos”) coberto de falsa-abóbada, evitando toda pressão lateral; ornatos de 

placas de bronze e rosáceas; local para cerimônias religiosas; sepultamento na peça contígua. 

O caminho sobe para a cidadela ou Acrópole.

 ▪ Muralhas ciclópicas formam o recinto dos baluartes da cidade: uma única porta numa an-

fractuosidade de 15 metros de profundidade da muralha dá acesso à Acrópole (a célebre Por-

ta dos Leões: fechamento da abertura triangular com uma placa com o baixo-relevo dos dois 

leões com as patas dianteiras apoiadas em uma espécie de altar com um pilar miceniense que 

suporta um fragmento de construção, lembrando a cobertura de armas dos antigos palácios 

da época; os palácios mais recentes têm, às vezes, os tetos chatos das arquiteturas cretenses). 

O campo das ruínas do palácio depois da porta (5 m de profundidade): sepulturas reais, 

talhadas na rocha; túmulos em forma de poço (numerosos objetos de ouro).

Os palácios micenienses (século XV a.C.)
• Acentuação na planta do apartamento do príncipe: o Mégaron, de Tirinto, (uma sala prin-

cipal, onde o lugar do fogo ocupa o meio, precedida por uma antecâmara e um vestíbulo 

aberto com duas fileiras de colunas) domina, por sua fachada que é flanqueada por duas 

construções simétricas, o pátio no meio do palácio.

 ▪ O mégaron, determinante de toda a arquitetura grega (provavelmente era uma construção 

isolada, na sua origem, transformada em parte de um conjunto por influência de arquitetura 

minoense). Os palácios micenienses: mégarons multiplicados. Influência cretense: o peristilo 

precedendo a sala principal e as quatro colunas em volta do fogo na grande sala. Decoração 

interior copiada da arte de Creta (execução de artistas cretenses em grande parte; organiza-

ção de escolas locais, continuadoras do estilo minoense). Frescos micenienses: vermelho, 

azul e amarelo, linhas de contorno pretas. Exemplos: palácios de Micenas e de Tirinto.

 ▪ Importância da ourivesaria. Distinção entre a influência cretense da antiga cultura pré-mi-

ceniense – As “máscaras dos mortos” (tipos gregos, caracteres individuais) pregadas nos 

caixões. Placas com aneis em círculos concêntricos, rosáceas, ondas, espirais.

 ▪ Particularidades: trabalhos em metal com motivos de pólipos, borboletas, plantas, veados, 

gatos, cisnes e águias de aparência heráldica. Influência egípcia nas figuras de esfinges. Rari-

dades de figuras humanas (estatueta de uma mulher nua cercada de pavões).

 ▪ Trabalho de origem grega, de época anterior à cultura miceniana: ídolos em terracota, 

marfim, pedra e bronze – o ídolo de chumbo (Museu de Berlim), representando uma mulher 

nua, com a cruz gamada sobre o ventre (origem mesopotâmica, possivelmente).





Decoração
 ▪ O fragmento de uma frisa de alabastro, com o ornato típico das meia-rosáceas sobre fundo 

de vidro azul (as frisas azuis do palácio de Alcino-Homero).

Ourivesaria
 ▪ Plaquetas em ouro (trípticos) ornadas de grandes pássaros. Vasos em metal decorados com 

relevos e lavores. Os punhais: incrustações de ouro e prata na lâmina de bronze. Influência 

cretense nas pedras gravadas nos camafeus e em toda a arte glíptica. Lenta transição da 

cultura egeense à cultura grega, perceptível pelo conteúdo das obras; a escrita em imagens 

cede lugar às letras; os demônios desaparecem diante dos mitos heróicos gregos. Um relevo 

em marfim (Museu de Atenas) em que a palma que se eleva entre papirus já é estilizada à 

maneira das colunas jônicas.

Cerâmica
 ▪ Vasos de importação cretense: os “camarés” e os de “estilo de palácio”. Aparecimento da 

palma e desenvolvimento de motivos vegetais: a folhagem livremente movimentada, a onda 

(quebrada ou contínua).

Ornatos
 ▪  De faixas de espirais, enquadradas por rosáceas, com folhas pontudas de flores nos inter-

valos (parentesco egípcio); de escudos (palácio de Tirinto): série decorativa que passa sobre 

uma faixa de espirais no meio e é enquadrada em baixo e em cima por faixas espirais.

Vista rápida sobre a Grécia pelo ano 1000 a.C. 
A emigração dórica e suas consequências

 ▪ Populações e civilizações pré-helênicas até o aparecimento dos dóricos: a civilização cretense 

(pré-histórica grega até o terceiro milênio a.C.). Desconhecimento da raça dos cretenses au-

tóctones e da dos pelágios e carienses que invadiram Creta cerca do ano 3000 a.C.: supõe-

se que estes tenham vindo do Continente, da Helade (Grécia propriamente dita). Existência 

presumível de centros de habitações humanas no continente cerca de 3000 a.C.: resultado de 

escavações na Tessália, em Troade (objetos ornados de incisões grosseiras, traços, pontilhados). 

Migrações e invasões sucessivas. Chegada dos pelágios, carienses, lelêgos que vão até a costa da 

Ásia Menor (povos misteriosos da Pré-Hélade: não são mediterrâneos, nem semitas, nem da 

raça dos cretenses, nem arianos).

 ▪ Aparecimento de outras populações de Continente pelo ano 2000 a.C. (tempo do apogeu da 

cultura cretense): os indo-europeus (Mitami e Hititas) e os acheenses, primeiros de todos os 

gregos (concordância cronológica no seu aparecimento).





 ▪ Os bárbaros acheenses fazem sua a cultura cretense, que finalmente domina, destruindo os 
centros cretenses e exercendo a hegemonia sobre as regiões do mar Egeu.

 ▪ Aparecimento de novos bandos invasores a partir de 1500 a.C.: eólios e jônios, trácios e 
ilírios aparecem no continente grego. Os acheenses são os portadores principais da cultura 
miceniense-acheense (apogeu em 1250-1200 a.C.). Expansão: Chipre, Pamphilia, Lesbos, 
Norte da Líria, Sicília, Itália, Espanha. Duas tentativas para entrar no Egito, rechaçadas. A 
guerra de Troia: para abrir as vias de acesso à expansão na Ásia Menor (10 anos de luta – 
triunfo dos acheenses, cerca de 1180 a.C.; cantada por Homero). Volta à pátria dos exércitos 
acheenses para combater a invasão dos dóricos (vêm do Norte da Ilíria, passam pela Trá-
cia, avançam na Tessália). Cedem eólios, jônios e acheenses; inferioridade do armamento, 
cuja peça principal era a lança com ponta de ferro. Domínio progressivo de todas as regiões 
(Peloponeso, cerca de 1000 a.C., Argolida, Arcádia, Lacônia). Refúgio de todos os que não 
aceitavam o julgo dórico nas ilhas e na Ásia Menor: a Jônia torna-se um estado florescente 
com diversos centros culturais.

 ▪ Consequências da invasão dórica: alargamento dos limites da Grécia; dispersão das dife-
rentes tribos, tornando a unidade impossível (união dos gregos pelos laços da religião, da 
língua e das artes comuns); retardamento do desenvolvimento intelectual da península 
(entretanto encontraram uma civilização em decadência); transmissão pelos invasores dos 
cantos cretenses; perpetração dessas culturas nos cantos de Homero (além de informações 
históricas, políticas, econômicas, artísticas, as primeiras sobre a mitologia desenvolvida pe-
los gregos).

Algumas características da mitologia grega
 ▪ Mitologia grega: produto da fantasia do povo; ausência de casta sacerdotal que produzisse 

mitologias como no Egito (no cristianismo, essas duas tendências procuram unir-se); desen-

volvimento natural e popular e organização dos sacerdotes.

 ▪ A produção mitológica fica nos limites humanos: o homem é a medida de todas as concep-

ções religiosas. Ausência da noção da graça que se encontra no centro da religião cristã: con-

ceito do concreto, do perceptível; conteúdo, ainda que ideal, diz respeito sempre aos sentidos 

e corresponde à fantasia artística. O mito é, logo, principalmente uma ação favorecendo 

diretamente a arte.

Alguns traços característicos da história grega
 ▪ A história política; a história da filosofia: das cosmogonias à metafísica de Aristóteles; a lín-

gua e a poesia, as epopeias e as comédias de Aristófanes. A história das ciências: as bases da 

historiografia e da geografia estabelecidas por Heródoto, por Tucídides. As descobertas de 

Arquimedes e de Pitágoras em matemática, Hipócrates em medicina.

 ▪ O homem grego em cada época: diferenças do artista grego nos diversos períodos, dos dife-

rentes lugares, em diferentes condições sociais. A maneira de ver dos gregos em geral; as ins-





tituições ou formas da vida grega por excelência. A Grécia: uma reunião de grande número 

de estados minúsculos, individuais (Atenas, Esparta, Tebas, etc.). A polis (oligarquia, aris-

tocracia, tirania ou democracia) como expressão mais típica da concorrência constante 

(Agon) que caracteriza todas as formas da vida dos gregos. A Polis como expressão típica do 

homem grego (pela pequenez do território, todos os cidadãos – homens livres – tomavam 

parte ativa na vida pública, política, administrativa).

 ▪ O grego, homem político por excelência: manifestação da opinião individual ou das mino-

rias (até sob as oligarquias, aristocracias e tiranias). A assembleia do Povo. Ausência de uma 

burocracia, uma casta de funcionários ou de uma casta de sacerdotes. A maior liberdade 

individual (exceto na decadência; controle até das doutrinas filosóficas pelo Estado).

 ▪ O estímulo do “agon” permanente (p. ex.: as representações teatrais em que se seguiam muitas 

peças, julgadas pela assistência). Ausência de distinção entre “cidadão” e “homem privado”.

 ▪ Atenas em estado de revolução permanente do século V ao VII e isso sem derramamento 

de sangue. Força e fraqueza da Polis: o poder de adaptação a todos os regimes, de permitir 

o desenvolvimento da individualidade de seus membros ao extremo (autocrítica da cidade 

de Atenas, nas comédias de Aristófanes, considerada como campo ideal para tudo que diz 

respeito ao desenvolvimento e ao culto do espírito).

 ▪ Inexistência de uma camada de gente “cultivada” que se opunha à grande massa inculta. 

Escolas filosóficas livres, sempre em concorrência. Produção espiritual absolutamente livre e 

individual (Esparta era exceção).

 ▪ As duas únicas instituições de caráter nacional grego: o oráculo de Delfos e os jogos olím-

picos (início em 776 a.C.), ambas de caráter puramente cultural. Os jogos olímpicos, o su-

premo “agon” nacional. Tudo que a arte podia produzir de sublime e de maravilhoso para 

Delfos e Olímpia, originalmente como ex-voto religioso ou como monumentos comemora-

tivas dos atletas vitoriosos. Posteriormente, ereções de toda a espécie de obras que mostram 

a grandeza de tal cidade, a ação gloriosa de tal exército: “olimpíada” do espírito helênico.

 ▪ Os gregos são os primeiros que sabem se interessar-se objetivamente por todas as coisas sem 

querer possuí-las (Burckhart). Grandes conhecimentos com simplicidade e método; suporte 

de toda a ciência e toda a cultura moderna nas bases essenciais começadas pelos gregos, os 

primeiros a ter um “interesse global”: sua historiografia do mundo inteiro iluminando todos 

os povos da Antiguidade. Existência de documentação dos tempos antigos graças aos gregos 

e aos romanos filo-helênicos (os outros povos consideravam exclusivamente seus palácios, 

seus templos, seus deuses, suas próprias histórias). A importância do Helenismo, a cultura 

grega mundial em que se encontram a Ásia e Roma, o fermento indispensável da Europa. A 

garantia, pela sobrevivência dessa cultura, da continuidade da evolução histórica.





 ▪ Resumo histórico: A Grécia depois da invasão dórica (séculos IX–VII)

 ▪ Período crítico de desenvolvimento na época da invasão dórica. Causas: falência das ins-

tituições feitas para um regime essencialmente rural e não urbano, isto é, o abalo da orga-

nização familiar, o fim da propriedade coletiva, a queda das monarquias.

 ▪ Bases novas após a invasão dórica: transformação da ordem social, das formas de governo, 

da produção econômica. Fatos mais importantes dessa evolução do século IX ao VII: 

1) advento das aristocracias e das oligarquias (desenvolvimento do Estado Espartano; cerca de 820 

a.C.; leis de Licurgo; aristocracia militar; desenvolvimento de Atenas, república cerca de 813); 

2) a colonização em grande escala (causa: guerras civis e superpopulação da Metrópole; além 

das fundações isoladas dos gregos que fugiram dos dóricos, novas cidades ao longo das costas do 

Mediterrâneo: ao norte, pelos coríntios e os jônios, ilhas de colonização do Pont-Euxin; a oeste, 

os jônios de Phoceia vão até a França e a Espanha; ao sul, Nancratis, no Egito, cidade comercial 

grega florescente desde antes de 600; cidades gregas da Itália (Sicília), fundadas por emigrantes: 

Cumes, no século IX, Naxos, Selinonte e Siracusa no século VII, centros políticos, econômicos, 

comerciais e culturais importantes).

 ▪ Consequências da colonização: 

1) de ordem econômica: a economia de troca se transforma lentamente em economia de di-

nheiro; surto econômico geral;

2) de ordem política: novas formas de governo, tais como a tirania e a demagogia;

3) de ordem social: nascimento de novas classes; desaparecimento de antigas classes e castas;

4) de ordem moral: evolução artística, filosófica, técnica; recepção de influências orientais; ex-

pansão da língua, religião e arte gregas.

A arte arcaica

 ▪ Tempo de transição (Idade Média): pobreza das artes plásticas nos dois séculos seguintes à 

invasão dórica (exceção da cerâmica). Nesse tempo, despontam os monumentos literários 

(Homero, formação da mitologia), dos quais dependerá em grande parte toda a cultura ul-

terior ocidental até nossos dias.

 ▪ A cerâmica grega: importância para a evolução dos tempos mais recuados até o século III 

a.C. e para esclarecer o que era a pintura grega. Tempo que segue à invasão dórica: os vasos 

áticos são os mais característicos, principalmente os encontrados perto da porta “Dipilon” 

(maior pureza do estilo geométrico; vasos geométricos; “vasos dipilon”). Estilo geométrico: 

A Arte Arcaica (700-480 a.C. aproximadamente)





expressão artística das populações gregas autóctones antes da imposição das culturas creto-

micenienses (estilo popular); outras ligeiras particularidade nos vasos de Creta, Argólida, 

Rodes e There. Os vasos geométricos são as primeiras obras puramente gregas: ornatos co-

muns a todos os povos primitivos, mas com traços característicos no arranjo das formas, 

tendências à disposição simétrica das figuras abstratas e, mais tarde, tendência de traduzir 

em imagens claras os mitos e as cenas mais importantes da vida diária. 

 ▪ Ornatos dos vasos dipilon: em marrom (verniz) sobre fundo claro, amarelo avermelhado 

(ziguezague, losangos, cruzes, cruzes gamadas, damas; o meandro nos de Atenas). 

 ▪ Métopas: as faixas de ornamentação são separadas por linhas verticais; linhas curvas (círcu-

los, começos de onda), raridade de espirais; motivos vegetais, só depois. Maior semelhança 

das rosáceas dos intervalos com estrelas que com flores. Esquematização geométrica geral 

também nas figuras de homens e animais (domésticos ou caça europeia): primeiras repre-

sentações humanas em solo grego. Ausência de vazios: enchimento com rosáceas, cruzes 

gamadas, pássaros. Vasos famosos: os do Museu Nacional de Atenas (cerimônia funerária), 

urna monumental do Metropolitan Museum em Nova Iorque.

Escultura arcaica (autônoma)

 ▪ Nascimento da escultura e da forma fundamental do templo grego no século VII. A escul-

tura: arte própria dos gregos que melhor corresponde à sua atitude espiritual, cuja expressão 

mais original é a mitologia - os templos mesmo como quadros para uma escultura, uma obra 

plástica isolada, a imagem do deus.

 ▪ As pequenas figuras em terracota e marfim: arte das alfaias (contemporâneas dos vasos de 

estilo geométrico); a estatueta de mulher, de pescoço muito comprido (todas as característi-

cas de arte primitiva; Beócia, século XIX). 

 ▪ Estatuetas áticas (marfim): mais desenvolvidas; conhecimento de proporções. Grupos ou 

estatuetas isoladas de animais (bronze e terracota): mais primitivas e estilizadas; influência 

oriental sobre todas essas obras. Exemplos: estatuetas de mulher do Museu de Constantino-

pla (achadas em Éfeso), de influência hitita; o pequeno leão de bronze de Olímpia; a placa 

de bronze de Olímpia; esfinges. Influências assírias, egípcias e hititas no estilo orientalizante 

que caracteriza o começo da arte arcaica grega interior.

 ▪ As “Xoanas”: nos templos e lugares campestres sagrados desaparecidos (autores gregos an-

tigos), muito antes do século VII; estátuas de madeira com rica indumentária. Os “Poros”: 

as mais antigas estátuas (masculinas e femininas), de mármore fino das ilhas, de aspecto e 

estilo das Xoanas de madeira (desaparecidas).





 ▪ Características gerais das primeiras estátuas arcaicas: estátuas masculinas (designadas de 

Apolo, sejam ex-voto, atletas ou pedras funerárias) juvenis, nuas, imberbes; cabelos lon-

gos, braços pouco destacados dos corpos (é raro uma mão levantada): uma perna é trazida 

à frente, mas os dois pés repousam firmemente no solo; corpos atléticos, espáduas quadra-

das; músculos acentuados; sorriso um pouco duro ilumina a figura; estátuas femininas: 

sempre vestidas, não têm designação particular. Estátuas masculinas, principalmente, 

obras dóricas (pelo menos originalmente); as femininas, obras jônicas.

 ▪ Distinção de centros de produção, a partir da primeira metade do século VI, com tendências 

e processos próprios:

1) Jônia (Grécia da Ásia Menor com as ilhas vizinhas, notadamente Samos);

2) Creta, o velho centro minoense ocupado pelos dóricos. Influência do Egito em ambos, mas, 

passado o começo, independência de jônios e dóricos: afirmação de suas qualidades distintivas 

e acusação entre si.

 ▪ A arte dórica: o tipo de atleta; caráter grave, severo; a arte “masculina”: construtiva, tetônica. 

A arte jônica: “feminina”, mais ligeira, elegante, requintada; influência das culturas luxuosas 

do Oriente; sensual, ocupada dos encantos do material, do modelado da superfície do már-

more, donde tira todos os efeitos possíveis de sombra e luz e sensibilidade.

 ▪ Os estilos áticos: síntese dos dois estilos – o jônico: Ásia Menor e ilhas do mar Egeu; o dórico: 

Peloponeso e colônias da Sicília.

 ▪ Obras monumentais de estilo arcaico, em que as influências orientais dominam ainda as dife-

renças de estilo dos três centros gregos principais: a “Artemisa de Nicandra” de Naxos, a “Hera 

de Samos” (ex-voto), a “Niké de Delos”, do círculo jônico; o templo do Didymaion (vestígios, 

idem), perto de Mileto, destruído por Dario: estátuas colossais de figuras sentadas.

 ▪ Obras dóricas: a “mulher sentada de Tegéa”, o “Apolo da Ática” (estatueta), o “Apolo de Mé-

los”, “Cléobis” (ou Biton) de Polymédio de Argos.

 ▪ Arte ática: “Barba azul” (cabeça de um demônio do mar de uma frente de Poros; “Hércules 

introduzido no Olimpo”, fragmento de um frontão da Acrópole).

Arquitetura (700-600 a.C.)

 ▪ Preponderância do templo (durante séculos); conservação tenaz do mesmo tipo de arqui-

tetura: expressão só por variação de proporções, de modulações apenas perceptíveis das 

diferentes partes, por variações nas dimensões e nos detalhes, de toda a gama de sentimen-

tos religiosos, de necessidades práticas, de aspirações artísticas, que mudavam forçosamente 

no curso dos séculos, sem tocar no motivo principal; o mesmo tipo arquitetônico para as 

habitações, escolas, etc.





 ▪ O templo: uma casa, um abrigo para a imagem da divindade; o grande altar no pátio: as 

oferendas diante do templo. Comparação do templo grego à igreja cristã (diferença essencial 

dos princípios espirituais sobre os quais se fundam): o templo grego era uma construção cir-

cunscrita, que não se podia aumentar; uma realidade autônoma acima das funções religio-

sas; a igreja cristã, pela própria essência da religião, podia-se aumentar em todas as direções 

e modificá-la nos estilos mais variados, pois não tinha autonomia, como realidade estética; 

ela era uma nave na qual a comunidade podia esperar a redenção.

 ▪ O desenvolvimento histórico, artístico, construtivo, religioso do templo grego: 

1) Muitos séculos passaram até que a forma definitiva fosse atingida.

2) Precedência dos templos de madeira aos de pedra; divergências quanto à dedução de toda a 

construção e da técnica da madeira. 

3) Possibilidade de nascimento da própria ideia do templo como “Nais” (morada) da divindade 

somente após efetuar-se a transcrição do fetichismo a uma mitologia politeísta desenvolvida.

 ▪ A forma fundamental do templo grego: mégaron, de origem provavelmente asiática. O tem-

plo mais simples: a cela ou naus, o santuário propriamente dito, consistindo de quatro pare-

des e um teto e onde se encontra a estátua do deus. A entrada: no lado pequeno de leste, 

mais tarde acrescenta-se um vestíbulo ou pronaos com uma fila de colunas. O posticum: 

peça posterior no lado pequeno a oeste do templo (não tem comunicação com a cela). O 

opistódomo: peça que serve de tesouro, intercalada entre a cela e o posticum (entrada pelo 

posticum). Elevação de toda a arquitetura sobre uma espécie de escadaria, de embasamento 

(estereóbato) de três degraus – o estereóbato é coberto de lajes (palácios de mármore), que 

constituem o estilóbato sobre o qual repousa o templo. Invariabilidade dessa forma funda-

mental do templo. Variabilidade das fileiras de colunas que são colocadas diante ou um volta 

da cela; é segundo o número ou a disposição dessas fileiras de coluna que se classificam os 

templos: 

1) os templos em antes: pilastras reforçando a espessura duma muralha nos ângulos da cela;

2) anfipróstilos: colunas nas duas fachadas;

3) dípteros: duas fileiras de colunas;

4) hexástilos: seis colunas de fachada;

5) próstilos: com um pórtico exterior.

 ▪ Formação das três ordens, independentemente uma das outras, mais ou menos ao mesmo 

tempo.  Diferença dos elementos que compõem o templo quanto aos detalhes, proporções, 

conforme a ordem.

 ▪ O templo dórico: o estilo da coluna, elemento principal do templo, determina o conjunto 

do templo (planta, elevação, corte transversal), pois as proporções, as formas de detalhes, 

a distância das colunas, etc. dependem da altura, do diâmetro, do módulo, do número de 

caneluras, etc. da coluna. Apoio direto do fuste sobre o estilóbato (sem base): sulcado de 





caneluras de arestas vivas; forma de tronco de cone alongado (diâmetro maior na base que 

no capitel). Capitel: gola, equino, encimado por uma placa retangular em ligeira saliência, 

ábaco. Entablamento: arquitrave (epistilo); frisa, formada pela alternação dos triglifos (ca-

nais ou ranhuras cavadas em bizel) e das métopas (placas de mármore, quase sempre com 

esculturas em baixo-relevo) cornija (geison), como um beiral que projeta sombra sobre a 

parte inferior; na parte superior dessa cornija em sa-liência e a intervalos iguais, nos eixos 

dos triglifos e das métopas, finas placas ou mútulas, ornadas 3x6 filas de minúsculas gotas; 

seis dessas gotas são também suspensas numa pequena platibanda que corre em baixo dos 

triglifos (talvez motivos da construção em madeira). No lado grande do templo há, às vezes, 

sobre a cornija, uma vara em forma de goteira chamada sima: a água da chuva se junta e se 

esgota em alguns lugares através de orifícios disfarçados com cabeças de gárgulas, acrótero. 

O conjunto é coberto por um telhado de duas águas com inclinação suave, fechado na frente 

e atrás por tímpanos ou frontões triangulares, onde se desenvolvem os grandes relevos.

 ▪ Múltiplas teorias foram elaboradas, procurando demonstrar em que consiste a harmonia, o 

equilíbrio perfeito dos vestígios dos templos gregos, privados de suas cores, de suas escultu-

ras, de suas superfícies trabalhadas.

 ▪ A teoria arquitetônica de Vitrúvio, fundada sobre o templo grego – as seis categorias estéticas 

da arquitetura grega:

1) a “ordonnance” (arranjo);

2) a disposição;

3) a euritmia;

4) a simetria;

5) a “convennance” (decór);

6) a distribuição.

 ▪ A lenda relatada por Vitrúvio e que explica a forma e as proporções das colunas dóricas e 

jônicas: as proporções humanas consideradas as mais belas, a relação entre o pé humano e 

a altura humana total tomada para a proporção entre a base e a altura da coluna (1/6, no 

homem: coluna dórica; 1/8, na mulher: coluna jônica).

 ▪ A descrição de J. Burckhardt: “a harmonização mais perfeita entre as forças e as cargas, a for-

ça ativa e a matéria passiva (...) a mais alta verdade estética unida à maior verdade mecânica, 

a estrutura aparece na pressão inteiramente ideal (...)”. Fragmento do grupo do frontão prin-

cipal (cabeça de Atenas) do “segundo hecatompedon” de Atenas: Gigantomaquia – Atena 

participa do combate, no meio do frontão (reconstrução no Museu de Acrópole) [...]

 ▪ Policromia diferente: denúncia da pintura das partes nuas e dos panejamentos, acentuando a 

cor própria do mármore (pintura: olhos, cabelos, lábios, costuras das roupas, armas e joias); 

o todo se destaca como massa clara de um fundo provavelmente azul escuro; este frontão 





marca uma fase importante da escultura decorativa grega, assim como o do templo de Egina, 

do começo do século V.

Estatuária a partir do meio do século VI

 ▪ Conhecimento de nomes através dos escritores; a partir dessa época, descrições de obras; 

impossibilidade de identificação. Phoicos e Teodoro de Samos (introdução da técnica de cera 

perdida no continente grego, segundo a lenda). Baticles (um trono de Apolo, desaparecido).

 ▪ Escultores das cíclades jônicas: Mikiades e seu filho Archerme (na primeira metade do sécu-

lo VI, teria criado a primeira Niké alada em ronde-basse), ilha de Chios, centro importante 

de exportação de escultores de mármore. Descoberta em Delos de uma Niké arcaica e não 

longe um soco com as inscrições dos nomes de Mikiades e Archerme (atribuição duvidosa; 

parece certo que a Niké e o soco provêm de obras diferentes).

 ▪ Raros nomes de artistas do século VI. O famoso “homem do novilho” (autor desconhecido, 

Museu da Acrópole): motivo antigo oriental.

 ▪ As estátuas de moças (Korai), achadas nos aterros antigos da Acrópole; são atribuídas aos 

sucessores e filhos de Archerme de Chios: ex-votos, policromados, nas vizinhanças do templo 

de Atenas (que precedeu o Partenon). Destruídas pelos persas (480), foram jogadas como 

escombros nos aterros dos muros de Cinon, onde foram encontradas em 1880: mesma atitude 

e mesmo gesto, levantando as pregas do vestido colado estreitamente às pernas; mesmo ves-

tuário: corpinho pregueado, túnica estreita, capa a tiracolo; mesmo penteado; olhos aperta-

dos, maçãs salientes e o mesmo sorriso (executadas por escultores das ilhas do mar Egeu).

 ▪ A Artemisa de Delos, cabeça arcaica de uma base de coluna de um templo em Éfeso, e a es-

tátua com panejamento sem cabeça, de Clasomenes, obra jônica; a estela funerária de Villa 

Albani, a estela de Alxenor de Naxos, idem; a estela funerária de Aristion, assinada por 

Aristole, de origem ática; estátua com panejamento, assinada anterior, ática. O ex-voto de 

Eutídicos, o baixo-relevo das Ninfas de Tharsos, estilo de transição do primeiro período ar-

caico para o período que começa em 500 a.C. – Deusa em pé (século VI a.C.) e Deusa sentada 

(século V a.C) do Museu de Berlim.

A pintura grega dos séculos VII e VI a.C.

 ▪ A evolução da pintura grega dos vasos dipilon até o estilo chamado “François” (metade do 

século VI): 1) Informação sobre o estilo e o gênero da pintura monumental (de que só há 

raros fragmentos – ela só começa a separar-se do estilo dos vasos depois das guerras médi-

cas). 2) Conhecimento da vida diária nas cidades gregas (festas, cenas domésticas, atelieres 

de cortesãos). 3) Conhecimento das esferas de influência e de intercâmbio artístico, mi-





tológico, econômico (pelas influências que se podem distinguir na formação dos estilos, 

bem como pelos locais dos achados; os vasos sendo de fácil transporte). 4) Estudo das outras 

artes, determinação estilística, procura de motivos, explicações de obras plásticas, questão 

de costuma, penteado, etc.

 ▪ Dificuldade do estudo: numerosas escolas locais, entrecruzamento de influências e estilos; to-

dos os estilos particulares terminam, entretanto, por desenvolver o estilo das figuras negras.

 ▪ O estilo orientalizante substitui, no curso do século VII, o estilo geométrico (provável con-

tribuição dos vasos em metal dos fenícios). Características gerais: a palmeta, a flor de lótus 

(às vezes ambas, entrelaçadas), a dupla voluta, a rosácea vegetal e a série da folhas estilizadas 

substituem aos poucos os ornatos geométricos; continuam a preencher os vazios com ornato; 

leões, esfinge, pantera e grifos em vez dos animais europeus (em geral domésticos); temas 

das grandes epopeias; cabeças feitas com as simples linhas de contorno (a silhueta do estilo 

geométrico só reaparece no estilo das figuras negras plenamente desenvolvido); indicação 

das partes do corpo; os ornatos dos vestidos por linhas brancas ou vermelhas, destacando-

se do fundo monocromo; figuras geralmente pretas sobre fundo claro com toques marrons, 

vermelhos e brancos.

 ▪ Expansão do estilo orientalizante:

1) da Creta para o Peloponeso;

2) da Jônia e da ilha de Rodes para as ilhas jônicas, a Beócia e a Ática. Primeiros vasos orienta-

lizantes das ilhas: leões, panteras e pássaros entre plantas estilizadas sobre fundo amarelo claro.

 ▪ Características particulares dos vasos da ilha de Melos (achou-se também em grande núme-

ro em Delos): as partes nuas das figuras são dadas pelo contorno, enquanto as pernas são 

inteiramente pintadas em vermelho; figuras masculinas em tom marrom; femininas com 

a cor clara do fundo; entre os ornatos, a dupla espiral com palmetas nos cantos (ex.: vaso 

mélico com dois cavaleiros do Museu de Atenas).

 ▪ O estilo de Rodes: fundo claro como o de Melos e outras ilhas; tanto silhuetas como contor-

nos somente; lenta transformação das espirais abstratas em folhagem; torçais assírios; frisas 

compostas alternadamente de uma flor de lótus aberta e fechada, rosáceas que evoluem para 

o aspecto de verdadeiras flores, cruzes gamadas para encher os intervalos; vasos decorados 

exclusivamente de ornatos abstratos e de séries de animais e vasos de figuração humana 

(exemplos: vasos da Pinacoteca de Munique: faixas ornamentais e coelhos;  o prato de Eu-

pherbe: Heitor e Menelau lutando pelo corpo de Eupherbe).

 ▪ Os vasos Fikkellura: (do local dos achados em Rodes) estilo rodiense; particularidade: or-

nato formado por crescentes da lua (ex.: vaso do Museu de Altenburg). As figuras em si-

lhueta dos dançarinos livremente movimentadas desse vaso anunciam o advento do estilo 

desenvolvido de figuras negras.





 ▪ Importância do estilo das diferentes cidades da costa asiática no desenvolvimento do estilo 

geral de figuras negras: o estilo de Clazomenes, perto de Esmirna, único que se pode deter-

minar de maneira mais exata; estilo próprio dessa cidade até o século VI. No século VII os 

artistas de Clazomenes parece terem trabalhado no estilo dos vasos rodienses de Fikkellura; 

desde o começo do século VII: estilo de figuras negras com toques vermelhos e brancos (as 

partes nuas das figuras femininas já em branco) – figura de mobilidade notável – o motivo 

da corrida rápida com as pernas dobradas em ângulo reto (ex.: Museu de Munique: entre 

um torçal e um ornato em xadrez, seis mulheres dançando em torno de um altar).

 ▪ Os maiores vasos de Clazomenes: sarcófagos com a forma aproximada do corpo humano 

(como no Egito e na Fenícia) ou de uma casa (como na Grécia continental), ricamente deco-

rados; estilo em relação estreita com o rodiense; além dos ornatos rodienses, formas deco-

rativas tiradas da arquitetura contemporânea todas as formas ornamentais até então cria-

das no solo da grande Grécia: simplificadas, purificadas, preparando o estilo decorativo da 

época clássica; série de animais (que aparecem já uma vez em vermelho sobre fundo negro) 

e as esfinges sem o caráter oriental. Mesmo fenômeno na figura humana, nas corridas de 

quádrigas, de cavaleiros; grupos de guerreiros; desenvolvimento da composição simétrica; 

fixação de certos esquemas de composição tanto nos grupos como na figura isolada.

 ▪ O estilo cretense orientalizante (desenvolve-se ao mesmo tempo e independentemente do 

jônico-orientalizante): influência fenícia e assíria já no estilo geométrico: grande liberdade e 

perfeição das figuras em linhas de construção, digo, contorno (até o século VI).

 ▪ A influência cretense sobre o Peloponeso: no estilo “precoríntio” (Scion); pequenas garrafas 

de terracota: (o cântaro da coleção Chigi em Roma).

 ▪ O estilo coríntio: falta absoluta de elementos geométricos; séries de animais entremeados de 

pequenas flores, manchas redondas; posteriormente, substituição das frisas de animais por 

cenas de figuração humana (ex.: vaso Dodwell, Munique; caça ao javali: Hércules comba-

tendo os centauros, semeado de rosáceas e pontos, Museu de Berlim; centauro à maneira an-

tiga com o corpo humano inteiro). Mais tarde, nomes dos pintores ou das figuras mitológicas 

representadas em lugar dos ornatos que enchiam os vazios (ex.: Aquiles e Troilus, assinado 

Timonidas, Museu Nacional de Atenas; combate de Aias e Eneias, assinado Charés, Louvre).

 ▪ Os únicos fragmentos da pintura monumental e dos quadros gregos: estilo coríntio. 1) As 

métopas de um templo de Thermes, Museu de Atenas: Perseu, três deusas sentadas, caçados. 

2) As pranchas pintadas (pinakes), mesmo estilo dos vasos: fragmentos de ex-votos do tem-

plo de Poseidon, perto de Corinto (Museu de Berlim); fragmento assinado Timonidas: caça-

dor com o cão (Museu de Berlim); a prancha com Hera e Antifitrite sobre em carro (Museu 

de Berlim): transição para o estilo de figuras negras desenvolvido, no qual as mulheres serão 

sempre em branco e os homens em preto; olhos dos homens em forma circular, os das mu-

lheres em forma de amêndoas.





 ▪ Vasos de Argolida: influência do estilo cretense acentuada (ex.: o caso arcaico do Museu dos Con-

servadores em Roma, assinado Aristonothos: um combate naval e Ulisses em casa de Polifeno).

 ▪ Vasos da Ática: utilização livre dos motivos orientais; o elemento grego domina o modelo 

oriental (ex.: vaso dipilon de Copenhague: dois leões disputando o corpo de um guerreiro; 

ânfora do Hymettos do Museu de Berlim: série de guerreiros sob uma frisa miceniense e 

sobre uma frisa de leões).

 ▪ Técnica do desenho raspado na massa: vaso Nettos (ou Nessis) do Museu Nacional de Ate-

nas. Os vasos mais antigos do estilo orientalizante, na Ática: os “Phaleron” (grandes narizes 

e olhos salientes das figuras em contorno) e os “Vurva” (série de animais).

 ▪ Princípio do século VI: substituição do princípio puramente decorativo pelas representações 

de fatos e acontecimentos; desenvolvimento da pintura dos vasos em toda a primeira metade 

do século VI.

 ▪ Estilo de transição: renúncia a encher os vazios com rosáceas e flores; substituição das frisas 

de animais por cenas de gênero (cavaleiros, dançarinos, bebedouros) até que estas são, a 

seu turno, substituídas por temas épicos. Exemplo típico do estilo ático de transição: o vaso 

do pintor Sophilos: entre uma frisa de animais e uma frisa de palmetas, o cortejo nupcial 

de Beleu e de Thetis; a cor clara do fundo se torna mais escura, avermelhada; as cabeças e 

braços das mulheres são brancos, os dos homens, vermelhos; uma tocadora de flauta já é 

representada de frente; o estilo do vaso “François” nasce desse estilo.

 ▪ Grande número de vasos assinados no século VI. Poucas informações escritas sobre a pin-

tura autônoma. Os pintores teriam partido do desejo de fixar a sombra projetada por uma 

figura humana sobre um quadro ou uma parede; uma parte copiou as linhas de contorno 

dessa sombra: seria a origem da pintura linear; outra teria enchido a sombra projetada de 

uma só cor: a pintura monocroma. Um pintor determinado (talvez Ekphanto de Corinto) 

teria inventado os toques vermelhos sobre pinturas monocromas (concordância dessas len-

das com a existência de uma pintura de silhueta independente da pintura de contorno).

 ▪ Eumares de Atenas teria feito pela primeira vez a distinção entre as figuras masculinas e 

femininas (nos vasos: brancas e pretas).

 ▪ Kimon de Clenoai teria inventado os “aspectos oblíquos” (oblíquas imagens - Plínio): repre-

sentação correta, escorços ou a vista de três quartos (talvez a representação justa do olho que 

até as guerras médicas era representado da frente na cabeça de perfil); ainda a diferenciação 

nos olhares, a indicação das rugas, veias, etc.

 ▪ Raros fragmentos da pintura em pranchas e de afrescos, em mau estado de conservação.





 ▪ O século VI foi o tempo clássico do estilo de figuras negras, a época que preparou o estilo 

de figuras vermelhas e que desenvolveu a maior riqueza de formas de vasos – principais ti-

pos: ânfora: para conservar os líquidos; hídria: para tirar e conservar água; cratera: forma 

de cone truncado de fundo hemisférico e duas asas; taças para beber ou vasos destinados a 

misturar as bebidas; ciatos: para tirar líquidos; lécitos: para conter perfumes e óleos para 

unção. Verte-se pelo oenochoé, bebe-se dos cântaros ou dos aríbalos. Provavelmente eram 

confeccionados diferentes vasos para alfaias funerárias.

 ▪ Atenas torna-se o centro da produção cerâmica no século VI; outros centros: Clazomenes, 

Naucrátis, Calceia, Corinto, Esparta. Mais firmeza e unidade estilística da produção ate-

niense. Nas outras cidades e principalmente nas cidades coloniais jônicas, menor preocupa-

ção com uma composição equilibrada e uma construção sistemática das figuras do que com 

a impressão movimentada do conjunto, contanto que a cena seja contada de maneira clara, 

compreensível e agradável (p. ex.: o vaso “Arkesilo”). A Jônia prefere juntar, às cenas figurais, 

indicações sumárias e fúteis de paisagens (exemplo de vasos jônicos: o vaso “Northampton”, 

as “hídrias de Caeré”, o vaso “Busiris”, a “hídria com o Cerbero”, a taça “Phinéia” (protótipo 

para um grupo de vasos que mostram na face exterior a ornamentação de olhos humanos); 

interior dos vasos: cenas mitológicas.

 ▪ Em Atenas e em toda a Ática: os mais belos exemplares do primeiro estilo de figuras ne-

gras; ex.: o vaso “François” (do nome do sábio que o descobriu; Museu Arqueológico de 

Florença): uma cratera coberta de cenas mitológicas, de guerra e paz, luta e conciliação e, 

como tema principal, o casamento de Peleu e Tétis – assinatura de Ergotimes, como oleiro, 

de Klitias, como pintor.

 ▪ Segunda fase do estilo arcaico severo de figuras negras: os vasos do pintor Exéquias (ânfora 

do Louvre, com as aventuras de Geryone; ânfora do Museu Gregoriano em Roma com Ajax 

e Aquiles jogando damas; ânforas do velho Museu de Berlim com o combate de Hércules 

com o leão da Nemésia; taça com olhos de Munique, com a travessia de Dionisos). Outros 

mestres e obras; ornamentação decorativa restrita: pés, asas e gargalo; figuras de perfil, cor-

pos finos, coxas possantes; vestes ornadas, mas com poucas pregas; motivos de movimentos 

duros, angulosos, pessoas em descanso, rígidas. Influência jônica: formas arredondadas, in-

dumentária pregueada, perda de caráter simétrico nos ornatos decorativos; um novo mo-

tivo: um pássaro voando entre as palmeiras e folhagens. Mestres: Cheriteios, Timagoras e 

Tyhies. Principal fabricante: Nicosthenes (mais de 90 vasos de figuras negras com a marca 

de seu atelier – três de figuras vermelhas).

 ▪ Estilo tardio ático de figuras negras: muitos e belos exemplares de vasos anônimos (vaso do 

Museu de Berlim com o julgamento de Paris no meio).

 ▪ Primeira fase do estilo de figuras vermelhas: seu desenvolvimento, no século II, ao lado do 

estilo clássico das figuras negras; plena liberdade do desenvolvimento do desenho, ultrapas-





sando o arcaico das figuras negras. Correspondência da fase de transição à introdução de 

novos elementos na pintura autônoma (devido a Kimon de Cleonai, segundo a lenda). 

 ▪ Fundo dos vasos: preto (verniz), deixando lugar para as figuras que aparecem nos tons ver-

melhos da terracota. Andokides, mestre do tempo de transição: vasos com figuras negras, 

numa face e vermelha na outra. Epicteto, o pintor mais famoso da época: taças de beber; a 

princípio aplica o novo estilo só nas faces exteriores, depois também no interior dos vasos; 

as figuras são vermelhas; esforça-se para adaptar as figuras às formas convexa ou côncava 

dos vasos; representa as atividades mais diversas. Exemplos: o caso do British Museum 

com uma tocadora de flauta e uma dançarina no interior, assinado Phyton e Epicteto; o 

do Antiquarium de Berlim: exterior, adolescentes em exercícios ginásticos; interior: Silino 

com um canudo.





 ▪ O estilo de transição já não é puramente arcaico e ainda não é clássico. Inconveniência da 

ideia de um estilo de transição: estabelecimento de características de estilo unicamente em 

relação às épocas precedente e seguinte. Insuficiência da designação de estilo de transição 

para o período entre 500-450: 1) o estilo que começa a cristalizar-se a partir de 490 constitui 

uma verdadeira ruptura com o estilo arcaico precedente; 2) ele conduz bem diretamente à 

arte clássica. Vantagem em substituir a classificação “estilo de transição” por uma noção 

mais exata que reconhecerá, nesses anos, a coexistência de duas correntes estilísticas dis-

tintas. Substituição desses estilos, na era clássica, por um novo estilo (quase oficial), cujas 

raízes deverão ser ainda procuradas no estilo tardio arcaico da segunda metade do século VI, 

completado com os progressos formais realizados durante o período de transição.

 ▪ Algumas obras determinadas do começo do século V que anunciam a ruptura com o estilo 

arcaico e preparam um novo terreno: 

- As esculturas do templo de Aphaia da ilha de Egina, uma das obras mais importantes para esta 

fase de transformação estilística geral. 

- A ilha dórica de Egina torna-se o centro de um movimento estilístico (500 a.C.). 

- O estudo do corpo humano nu; o corpo em movimento (a escola do Peloponeso: as proporções 

mais perfeitas e mais equilibradas do corpo).

 ▪ Calon, um dos mais antigos artistas de Egina (assinatura do seu punho numa obra da Acró-

pole de Atenas de 500 a.C.). Onatas, mais recente (assinatura igualmente na Acrópole de Ate-

nas de 500). O ex-voto dos habitantes de Argólida para o templo de Olímpia, obra de Onatas 

(segundo Pausânias); os gregos tirando a sorte diante de Troia para saber quem se baterá em 

duelo com Heitor; os heróis nus, somente com armas, capacete, escudo, lança (foi encon-

trada a base desta obra). Primeira vez na história da arte grega que um grande assunto épico 

é tratado num grupo de “round-bases” e que os heróis épicos são mostrados nus. As mesmas 

características nos grupos dos frontões do templo de Aphasia. Diferença estilística entre os 

frontões leste e oeste: o de leste, estilo mais evoluído quanto à composição e ao modelado das 

figuras. Atribuição a Onatas do frontão oeste e a seu filho e discípulo Calitélo o de leste.

 ▪ Encontro dos frontões por peças e em fragmentos: no começo do século XIX, 15 dessas figu-

ras (dez do frontão oeste, cinco do frontão leste) foram reconstituídas segundo as indicações 

de Thorwaldsen (sabe-se hoje que é falsa esta restituição – Gliptoteca de Munique). Recons-

tituição mais verossímil: Museu de Strasburgo (12 figuras em cada frontão). Descoberta de 

outras figuras de um estilo mais arcaico (Furtwangler - Museu Nacional de Atenas): hipó-

tese de dois frontões leste (o primeiro tendo sido substituído por um mais moderno pouco 

antes das guerras médicas). Reconstituição de Furtwangler (frontão oeste, mais antigo: 13 

figuras – frontões leste, 11). Reconstituição de Mackenzie (mais verossímil: no frontão oci-
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dental, Ajax e Tencer combatendo os troianos; no centro Atena, invisível aos guerreiros, pre-

side ao encontro; no frontão oriental, Hércules e Telamon em luta contra os troianos do rei 

Laomedon – aqui Atena participa do combate; Hércules, aliás, é a única figura que se pode 

identificar com certeza, pelo capacete de cabeça de leão).

 ▪ Todas as figuras (3/4 do tamanho natural) estão nuas, somente com armas, à exceção de 

Atena e dos arqueiros. Atena do frontão oeste: a figura mais arcaica; vista de frente, os pés 

de perfíl, imóvel, vestuário de pregas estilizadas; única figura que guarda ainda esta atitude 

de frontalidade. As demais figuras são como modelo para o estudo de movimentos; marca-

ção, membro por membro, da musculatura e dos ossos; no frontão ocidental, “esta espécie 

de orgulho anatômico” mostra ainda durezas, certa secura no tratamento da superfície do 

corpo, dos músculos, das vei-as; as cabeças mostram ainda os cabelos estilizados, o sorriso 

um pouco esquemático e os olhos situados muito alto, no antigo estilo arcaico; o frontal ori-

ental: prova de uma agilidade quase perfeita – tudo nele constitui um processo comparado 

com o oeste: o tratamento da superfície, o modelado, a compreensão mais desenvolvida da 

estrutura anatômica partindo dos movimentos, os ossos, os músculos, até os cabelos e os 

olhos. O guerreiro agonizante: exemplo do progresso realizado no domínio do corpo hu-

mano movimentado. Substituição do sorriso arcaico pela tentativa de dar a expressão da dor. 

“Sente-se o cinzel penetrar pouco a pouco até aos impulsos íntimos do corpo humano”.

 ▪ O desejo de ligar mais intimamente as diferentes figuras, de chegar a uma verdadeira com-

posição de conjunto; no frontão de oeste, a composição cinde-se em episódios indepen-

dentes, as figuras são antes de tudo esculturas isoladas, unidas na ação comum; no de leste, 

todos os combates particulares reatam-se uns aos outros pela direção geral do movimento 

convergido para o centro.

 ▪ Policromia de todas as esculturas decorativas arcaicas. Indicação, por buracos, de que muitos 

detalhes (armas, etc.) eram acrescentados em bronze (concepção toda, talvez, em bronze, 

originalmente).

 ▪ A nova concepção artística que se esboça nesses frontões é orientada para um novo rea-

lismo, exprime uma nova relação do artista com a natureza.

 ▪ Esculturas do templo de Aphaia, na ilha de Egina: fase importante na história da escultura 

decorativa grega. Tipo de Apolo, fixado pelos artistas do Peloponeso: influência decisiva para 

toda a estatuária grega das épocas seguintes.

 ▪ A evolução do tipo de Apolo de 500 a 480 (antes do estilo de transição propriamente dito). O 

escultor Hagéladas (ou Agéladas), de que falam os antigos escritores como um dos grandes 

mestres da Argólida e que teria vivido entre 520-480 a.C.: a pequena estátua de bronze do 

Museu de Berlim que se supõe refletir o tipo de suas estátuas masculinas. Distinção desta 

estátua entre as mais antigas e contemporâneas:





1) indicação do “contraposto”: a figura mostra a cabeça levemente voltada para a esquerda (em 

vez da frontalidade absoluta); a espádua desvia igualmente, de modo apenas perceptível, de ati-

tude simétrica das antigas figuras;

2) a cabeça já tem as proporções que serão depois geralmente adotadas: igual distância entre o 

mento e o canto e o canto interior do olho e a ponta do nariz e a nascença dos cabelos; cabelos 

tratados de maneira menos esquemática, mais natural.

 ▪ Canachos, de Sicione: a estátua de bronze de Apolo num templo de Mileto, e uma Afrodite, 

sentada num trono (ouro e marfim), desaparecidas. A estatueta de Apolo (bronze, British 

Museum), reflexo da obra perdida de Canachos (a estátua original mostrava o deus com um 

cervo numa mão, que avançava, enquanto a outra sustinha o arco); as mesmas característi-

cas formais que a estatueta do Museu de Berlim; o modelado perdeu a dureza das estátuas 

arcaicas da primeira metade do século VI; estrutura do corpo mais flexível; o corpo começa 

a se afrouxar; evita-se a simetria absoluta e a estrita frontalidade das figuras mais antigas (os 

gestos são ainda raros e restringem-se geralmente aos braços que, ora avançados, ora levan-

tados, levam ou suportam um objeto). Figura masculina do Louvre (bronze), musculatura 

particularmente bem caracterizada e tratada sem qualquer esquematismo; um pé avançado, 

mas as plantas dos pés repousam ainda firmemente no solo.

 ▪ Apolo de Piombino (Louvre): o tipo perfeitamente desenvolvido destas figuras masculinas 

que anunciam o novo estilo; o germe do “canon” dos atletas de um Policleto – Apolo Strang-

ford (mármore, British Museum) e o Efebo nu (Gliptoteca Ny Carlsberg de Copenhague): 

mesma fase de desenvolvimento. 

 ▪ O Apolo de Pompeia (bronze, Museu de Nápoles) e o Apolo do Museu de Manton (mármore): 

continuação direta das estátuas dóricas citadas, do ponto de visa cronológico. Atribuição 

(não confirmada) da invenção deste tipo de Apolo ao escultor ático Hégias, aluno de Ha-

géladas e mestre e Fídias (Apolo de Pompeia e de Manton: tipo expressivo completamente 

diferente de todas as outras estátuas dóricas atribuídas ao círculo de Hagéladas).

 ▪ O grupo de Aristogiton e de Harondios, matadores do tirano Hipias: significa para a esta-

tuária o mesmo que os frontões do templo de Aphaia em Egina para a escultura decorativa. 

Erigido pelos atenienses à memória desses dois amigos corajosos, roubado por Xerxes em 

480 a.C., só voltou a Atenas no templo de Alexandre. Critios e Nesiotes foram incumbi-

dos pelos atenienses a substituírem a obra retirada. Atribuição do primeiro grupo ao velho 

mestre Antenor. Hesitação em reconhecer no grupo de Critios e Nesiotes uma cópia exata 

da obra de Antenor que se supõe mais arcaica e severa (não foi encontrada a obra original 

de Critios e Nesiotes, mas somente uma cópia romana). Encontrada uma estátua de adoles-

cente de Critios e Nesiotes (cabeça parecida com a de Harondios, da cópia romana do grupo 

de Nápoles): pureza de modelado e perfeição do tratamento da superficial, que conduzem 

diretamente às obras do estilo “sublime”; atitude ainda arcaica, braços apenas destacados do 

corpo, o que faz situá-la 10 anos antes do grupo do Museu de Nápoles (liberdade e conse-





quência de movimentos). Duas hipóteses:

1) uma evolução artística de Critios e Nesiotes, no caso de serem deles as duas obras;

2) o grupo dos matadores seria uma obra arcaizante duma época ulterior; em todo caso, an-

terior à estátua isolada. No primeiro caso, o interesse dos dois artistas passou do problema da 

compreensão e da expressão plástica superficial do corpo humano ao problema do corpo mo-

vimentado e mais particularmente ao problema da formação plástica de um grupo de corpos 

submetidos a uma ação e a uma vontade comuns.

 ▪ O problema de reconstituição exata no grupo dos matadores do tirano: a do Museu de Stras-

burgo parece ser a mais verossímil: Harondios nu levanta o braço direito que sustém a espada 

para dar o golpe mortal; seus músculos tendem-se, a ossatura aparece; Aristotogiton ataca de 

espada baixa, o braço esquerdo coberto da capa curta, a bainha na mão, pronto a afastar todo 

golpe. Esses movimentos são indicados pela situação, mas também pelo desejo de equilibrar 

os gestos e as atitudes de modo que os dois personagens pareçam bem unidos pela ação e pelo 

pensamento – um dos primeiros grupos conhecidos que a estatuária grega deixou.

A estatuária grega entre 480-450 a.C.

 ▪ Modificação no estilo da estatuária grega, a partir de 480: substituição da serenidade das 

figuras arcaicas por uma expressão severa; desaparece o sorriso, os rostos tornam-se graves, 

tristes e sombrios. Expressão trágica, torrentosa. Gravidade, simplicidade monumental e 

austera que lembra mais as figuras arcaicas da primeira metade do século VI que as coroas 

requintadas e espirituais do fim do século. A atitude da cabeça e do corpo: cabeças inclina-

das sobre a espádua, corpos pesados e vigorosos, de espáduas largas e quadradas.

 ▪ Abandono da lei da “frontalidade”: as estátuas começam a agir, gesticular, movimentar-se. 

O conflito entre a “gravidade” do corpo e o desejo do espírito de vencer esta resistência. 

Como na arquitetura, o contraste entre as forças e as cargas, a matéria e o espírito: a solução 

plástica no “contraposto” harmonioso, equilibrado. A fase anterior a esta solução: o “temp 

des recherches” com o encanto de qualquer coisa de desajeitado, anguloso e inquieto nas 

figuras, o que corresponde bem aos personagens adolescentes, eles mesmos, nessa fase de 

transição (figuras masculinas – femininas, homens e deuses). 

 ▪ Prenúncio da nova concepção artística nas figuras femininas, não só nas formas como no 

vestuário: volta ao “peplos” dórico, mais pesado e mais simples que o “chiton” jônico, de 

linho, que substituíra pouco a pouco o “peplos” na segunda metade do século VI. Simplifi-

cação do chiton; abandono dos tecidos multicores de ricos ornamentos; a ornamentação se 

restringe a algumas guarnições estreitas; por vezes o corpo é inteiramente escondido pelo 

pesado vestuário, formando somente grandes pregas monumentais.

 ▪ Existência simultânea de outra corrente estilística que, participando das mesmas caracterís-





ticas formais gerais, interessa-se principalmente pelos encantos sensuais e pela delicadeza de 

tratamento de superfície; mesmo nas obras desta corrente, qualquer coisa de franzino, in-

gênuo, hesitante e tímido (por ex.: o altar da vila Ludovisi, Museu das Termas de Roma; nada 

de comum com figuras preciosas das coroas de Atenas, tão seguras de si mesmas e altivas).

 ▪ Importância da nova concepção da natureza nesse período de transição: começo da aproxi-

mação entre “estilo” e “natureza” ou “arte” e “realidade”, sobre a qual se funda em primeiro 

lugar o pretenso caráter normativo da arte clássica. Constatações:

1) A arte grega, numa evolução consequente (mas não retilínea), aproximou-se sempre mais à 

forma da natureza.

2) O valor da arte grega clássica não reside no fato de que obra de arte “imita” a natureza (o 

artista grego não “imita” de modo algum a natureza), mas na arte grega a forma da obra de arte 

não se encontra em oposição ou em contradição com as formas da natureza.

3) A obra de arte grega poderia existir “em realidade”, ainda que nenhuma estátua grega seja 

uma cópia pura e simples de um modelo “real”. Na arte grega, a “verdade artística” tem a aparên-

cia da “verdade natural”.

4) É no século V que se realiza a evolução da concepção artística que parte da percepção artís-

tica da natureza. Os gregos substituíram pouco a pouco essa concepção por outra, baseada na 

percepção (contrariamente aos povos primitivos ou aos egípcios, por exemplo). Substituição das 

formas “estilizadas” pelas formas “naturais”.

 ▪ Entre as obras importantes dessa época: Apolo Choiseul – Gonffier, Apolo Omphabos, Apo-

lo Kassel, Apolo do Tibre, estatueta de Licurgo, o Auriga de Delfos (original grego, bronze, 

execução das mais acabadas), o “Spinario” (hoje considerado, por muitos arqueólogos, de 

uma época posterior; outros o situam no começo do século V).

 ▪ Entre as figuras femininas: a “Hestia” Guistiniani, mulher envolvida na capa, a “Corredora”, 

a Vênus do Esquilino, a Niobide ferida, a Niobide fugitiva.

 ▪ Baixos-relevos: altar da vila Ludovisi, o adolescente tocando lira, ex-voto de Thaso (ban-

quete fúnebre), estela funerária (um adolescente e um rapaz com os utensílios da palestra), 

“Apoxygomenes e rapaz” (estela funerária), “condutor de carro” (idem), moça (idem), At-

enas pensativa, Moça dos pavões, relevo dos três Caritas.

 ▪ Escultores mais famosos: Pitágoras de Regium (nativo de Sanios) e Calamis de Atenas (na-

tivo da Beócia).

A escultura decorativa monumental (480–450)

 ▪ As decorações do templo de Zeus, em Olímpia: expressão mais caracterizada desta fase. Au-

tor anônimo (Pausânias cita Paeonios de Mendé, jônico, e Alcamiene, ateniense, mas impos-

sibilidades cronológicas impedem dar consideração a seu testemunho).





 ▪ Esculturas dos frontões e métopas: expressão artística bem pessoal, traindo nos menores 

detalhes a força criadora genial de um artista possante; marcam o momento em que, dos 

conflitos de influências e de escolas, começa a desprender-se um ideal comum, no qual todas 

as raças saudarão seu sonho enfim realizado (460).

 ▪ As doze métopas representando os doze trabalhos de Hércules. Sobre o lado oeste são 

as proezas do herói com: 1) o leão de Neméa; 2) a hidra de Lerna; 3) os pássaros do lago 

Stymphalo; 4) o touro de Creta; 5) a corça do monte Ceryneu; 6) a cintura de Hipólito.  So-

bre o lado leste: 7) o javali de Erymantho; 8) as éguas de Diomedes; 9) os bois de Geryon; 

10) as maçãs de ouro das Hesperides; 11) a viagem infernal de Hércules; 12) as estrebarias 

d’Augias (parte dos fragmentos destas métopas no Louvre, parte no Museu de Olímpia). 

“Uma grande majestade, um vivo sentimento de respeito religioso unidos a um grande vigor 

e à mais cândida simplicidade” (M. Laurent e W. wan der Pluym). 

 ▪ Os frontões – oeste: o combate dos centauros e dos lapitas nas bodas de Pirithons: grande 

movimentação, a ação é trágica; não se trata mais de um combate formal que importa às 

almas pacíficas e serenas; no templo de Olímpia toda a ação é decisiva, os heróis lutam um 

combate desesperado contra as forças elementares. Leste: nobreza e tranquilidade; enfilei-

rados ao lado de Zeus, os heróis e comparsas da lenda de Oenomáos e Pelops; personagens 

justapostos; nenhuma ação; só o movimento dos corpos após, a variar as atitudes; nenhuma 

afetação de força pelo gesto ou pela anatomia, mas, em todo ser, um vigor e uma agilidade 

manifestos, uma majestade que parece inata. A grande força expressiva reside precisamente 

no contraste entre a aparente tranquilidade exterior das figuras e a mais alta tensão psíquica 

de todos os participantes.

 ▪ Policromia e acessórios em bronze como reforço das intenções plásticas em um sentido rea-

lista e decorativo; panejamentos ainda com características arcaicas.

 ▪ As métopas do templo de Hera (templo E), de Selinonte (fragmento no Museu de Palermo); 

o casamento de Zeus e Hera, Acteon devorado pelos cães de Artemisa, a vitória de Atena 

sobre o gigante Encelados e Hércules matando a rainha das Amazonas. Os diversos relevos 

mostram o desejo do artista criador de variar tanto quanto possível o princípio composicio-

nal nos quadros dados (diagonais, horizontais, etc.). As partes nuas dos corpos em mármore, 

o rosto em poros: é provável que as partes nuas não fossem pintadas como os panejamentos, 

o que mostra que os artistas já contavam com o valor colorístico próprio do material.





A pintura grega no século V a.C.

I. O desenvolvimento da pintura dos vasos de figuras vermelhas 
antes do Polignoto
 ▪ Esgotamento do atelier de Epicteto. A importância de Euphronios na evolução da pintura 

dos vasos: a princípio, Epicteto e seu círculo: estilo tardio um pouco amaneirado. Seus su-

cessores e Euphronios: estilo naturalista mais vigoroso.

 ▪ Estilo de Euphronios: primeiros vasos, figuras duras e angulares; cabeças de perfil, olhos de 

face. Ex.: cratera do Louvre (luta de Hércules e Antelos), ânfora de Leningrado (festim de 

cortesãs), vasos de Munique (vitória de Hércules sobre o gigante Geryion). Estilo mais de-

senvolvido: modelado do nu mais rico e leve, figuras mais ágeis, formas mais arredondadas, 

gestos expressivos, escorços anatômicos “justos” dos pés vistos de face. Relações psíquicas 

dos personagens. Ex.: “Eurystheu” do British Museum. Euphronios, chefe de grande atelier, 

passa a assinar os vasos nesta qualidade (vaso de Troilus, em Perúgia). Atribui-se a ele a com-

posição das cenas (assinatura do pintor Onésimos). Primeiro exemplo de pintura multicor 

sobre fundo branco (interior do vaso do Antiquarium, Berlim). A taça com figura de Teseu 

(Louvre) e um vaso representando Memnom (British Museum) atribuídos a Euphronios. 

Raridade de representações mitológicas no seu tempo (480): preferência pelos exercícios 

ginásticos, cenas amorosas, cenas pornográficas ou cortejos alegres em honra de Dionisos. 

Outros artistas: Eutynides, Sosias, Hieron, Brygos e Douris. Conteúdo de suas obras: festins, 

cortesãs, bacantes.

 ▪ Brygos: grande elegância de formas e execução técnica particularmente bem acabada; liber-

dade de desenho e colorido. Preferência pelos cabelos vermelhos; efeitos de luz (taça da Uni-

versidade de Wuerzburg, taça de British Museum).

 ▪ Douris: iniciador de um novo estilo amaneirado, influências de Euphronios e Hieron (taça 

do Louvre). Estilo próprio mais tarde (taça do Antiquarium Berlim); maior liberdade no 

tratamento das formas; tratamento formal (cratera do British Museum). 

 ▪ Começo do “beau style” na pintura dos vasos: meados do século V: tendência para o típico 

e o geral na concepção do corpo humano; contornos mais puros, menos duros, movimen-

tos e gestos mais livres. Raridade de assinaturas. Vasos preferidos para decoração: hídrias, 

lécitos e crateras. Obras típicas do “beau style”: o vaso de Aristófanes (gigantomaquia do 

Antiquarium, Berlim) – Epigenio (“Kodros”) – Midias reúne as características do “beau 

style”: panejamento em grossas pregas, contornos de simplicidade nobre e pura, nu final-

mente modelado, grupos sabiamente compostos guardam o aspecto de um natural perfeito 

(ex.: hídria do British Museum, H. de Florença). 





II. A pintura monumental
 ▪ A grande pintura, arte dominante da época, desenvolve um novo estilo antes da escultura 

(século V). 

 ▪ Consciência desse fato por parte dos antigos escritores: Aristóteles via em Polignoto as mais 

altas qualidades artísticas.

 ▪ Polignoto: elevação da pintura monumental a uma altura de estilo e de perfeita técnica 

desconhecidas. Desaparecimento das obras. Conhecimento através de documentos literári-

os, pinturas de vasos, afrescos posteriores.

 ▪ Mikon, anterior a Polignoto – Panaenos e Onasias – A escola “heládica”. 

 ▪ Criação das pinturas glorificando os feitos do herói nacional ático, no Theseion de Atenas, 

em 474 a.C. (entre as mais antigas pinturas rurais gregas); 

1) Teseu castigando os centauros na boda lapidada; 

2) Teseu lutando contra as Amazonas;

3) Teseu fugindo para Tétis no fundo do mar.

 ▪ Decoração do Anakeion (templo dos Dioscurios, Castor e Polux): rapto das filhas de Leucipe 

pelos divinos gêmeos e a expedição dos Argonautas à Colchida (mesma época).

 ▪ Decoração do templo de Atena arena em Plateia 1469: Ulisses matando os pretendentes da 

mão de Penélope e os “Sete contra Tebas”.

 ▪ Execução (460) no vestíbulo de Peisianax (“stoa poikilé” - sala colorida) dos quatro famosos 

afrescos: a batalha das Amazonas, a queda de Troia, a batalha de Maratona e a vitória dos 

Atenienses perto de Oenoné.

 ▪ Pouca probabilidade de Polignoto ter trabalhado o Thesseion. Segurança de autoria de 

Mikon do quadro de Teseu descendo para Tétis. Os vasos de “estilo polignotiense” dão ideia 

des-ses afrescos: indicações de terrenos por linhas em nível diverso. A cratera do Museu de 

Bolonha (mesmo assunto – a batalha das Amazonas); também de Mikon (duas crateras do 

Metropolitan Museum, N.Y.; um vaso de Breslau, Alemanha; um aríbalo de Nápoles e uma 

cratera do Museu de Bolonha). A partida dos Argonautas, de Mikon (vaso do Louvre, de 

Orvieto). A batalha de Maratona, atribuída a Mikon e a Panaenos, irmão de Fídias (retratos 

realistas dos generais); ânforas de N.Y. e Berlim, lécitos em Atenas e Paris. Os “Sete contra 

Tebas” atribuída a Onasias, trabalhando junto a Polignoto, seu mestre.

 ▪ Polignoto: sua influência decisiva sobre toda a arte grega. Jônio, da ilha de Thasos, obteve a 

cidadania ateniense. Trabalhou em Plateia (Beócia). Criação em 450, em Delfos, dos grandes 

afrescos que o celebrizaram. O conteúdo de suas obras, diverso do de Mikon, que era cons-





tituído de assuntos históricos e da mitologia dos heróis nacionais: representações ideais das 

grandes epopeias (o rapto das filhas de Leucipe, Ulisses lutando contra os pretendentes de 

Penélope, a queda de Troia). A decoração do “Lesche” (local de palestra) dos cnidienses em 

Delfos: dois afrescos enormes (queda de Troia e viagem infernal de Ulisses). Descrição mi-

nuciosa das figuras de Pausânias, porém, vaga quanto ao estilo e às características formais. 

Dificuldades das restituições.

Características formais, estilísticas: observações sobre a técnica de Polignoto
 ▪ Tese antiga: as figuras superpostas em duas ou três faixas nitidamente separadas. Tese mais 

moderna: figuras livremente dispostas em séries que, às vezes, eram superpostas, às vezes se 

cruzavam ou ainda se achavam no mesmo  nível (ausência de separações esquemáticas entre 

várias fileiras de figuras).

 ▪ Disposição dos frescos sobre as paredes: compartimento retangular, fechado (duas filas de qua-

tro colunas, porta ao lado sul). As cenas mais importantes, nos dois lados pequenos, continu-

ando-se até o meio dos lados grandes: plano bem estabelecido da composição, interpenetração 

de forma e conteúdo de maneira adequada, consideração do espaço e do quadro dados.

 ▪ Discussão sobre se Polignoto já trabalhava com a representação perspectívica, criando a ilusão 

do espaço real; pouca probabilidade de que seus quadros fossem construídos de acordo com 

as leis da perspectiva linear e da perspectiva aérea e os fundos fossem unitários do ponto de 

vista espacial. Probabilidade: indicações de linhas de terreno, de casas, árvores, etc. necessárias 

para criar uma impressão espacial (a julgar pelos vasos submetidos à sua influência). Prefe-

rência pelas indicações de paisagem ou de objetos indispensáveis à compreensão do conteúdo. 

Exemplos: panos de muralhas de Troia, ácira das quais aparecia um cavalo em madeira; o 

mar, através do qual se veem brilhar seixos (Pausânias): algumas casas, tendas, navios, para 

indicar o exército grego. Uma espécie de estenograma, de abreviação lapidar do mundo real. 

Conservação do caráter planário da parede, apesar da impressão de profundidade espacial, 

aumentando o efeito decorativo e monumental dos frescos (as figuras não são representadas 

menores quando se encontram além do primeiro plano).

 ▪ Tratamento das figuras: talvez de tamanho natural, destaque em contornos simples e grandes 

do fundo claro das paredes. As cores: economia, mas não o emprego exclusivo das quatro 

cores (teoria das quatro cores, escritores antigos): branco, vermelho, ocre e preto. Explicação 

dos acontecimentos das epopeias pelos nomes inscritos acima de cada figura.

 ▪ Técnica das pinturas; teses diversas: verdadeiras pinturas “al fresco”, ou pinturas em ma-

deira, ou cores aplicadas diretamente na pedra. Ideia fragmentária das pinturas do mestre 

por alguns murais etruscos do século V sobre o fundo branco e alguns vasos de estilo 

polignotiense (cratera do Museu de Berlim, Orfeu entre os Thracios, vaso de Ruvo com o 

gigante Talos).





 ▪ As referências de Plínio o Moço e de Aristóteles a Polignoto. 

Importância histórica de Polignoto
 ▪ Influência da pintura de Polignoto sobre a arte de seu tempo e da época seguinte. A escul-

tura, além da pintura, se tornou motivos de suas obras (até em Fídias). 

 ▪ Perda inestimável da grande pintura grega: falsamente de toda a concepção de arte clássica, 

durante muitos séculos (fria, moderada, sem cores). Impossibilidade de acompanhar melhor 

a profunda transformação estilística geral da arte grega entre 490 e 450, que finalizou com o 

“beau style”. A pintura, arte principal dessa época, segundo o testemunho dos antigos, podia 

atacar mais rapidamente os novos problemas artísticos da nova concepção que procura unir 

a natureza e o estilo que se anuncia, principalmente na transformação do caráter expressivo 

do corpo humano, pois é o corpo humano, com suas faculdades e suas possibilidades de ex-

pressão, que continua a formar, tanto para a pintura como para a escultura, o objeto central 

da arte grega.

III. A pintura depois de Polignoto
 ▪ A pintura de cavalete: Zeuxis, Pharrasios, Timanthes.

 ▪ A pintura dos vasos depois de Polignoto.

IIIa: Esgotamento da pintura mural depois de Polignoto e seus alunos 
Passagem dos pintores de cavalete ao primeiro plano, continuando e desenvolvendo a grande 

pintura: a princípio, pinturas à têmpera, executadas com o pincel sobre pranchas de madeira 

banhadas em cal (a pintura sobre mármore: com a espátula e cores de cera).

 ▪ Desenvolvimento da pintura de cavalete a partir da pintura de “decors” de teatro. Agathar-

cos de Samos, o cenógrafo que pintou cenários para as últimas tragédias de Ésquilo e para 

as peças de Sófocles. Apolodoros de Atenas: o primeiro “sciógrafo” (pintor de sombras); 

atribuem a ele o mérito de ser o primeiro a misturar as cores e a matizá-las segundo os va-

lores de sombras e luzes. Introdução da perspectiva linear nos cenários para melhor efeito 

ilusionista (Agatharcos). O problema era fazer aparecer, diante desses fundos perspectívicos, 

as figuras como corpos de três dimensões (Apolodoros e sucessores). A utilização do mo-

delado e da distribuição das luzes e sombras (claro-escuro) como meio para tornar os corpos 

plásticos, para destacar as figuras do fundo e fazê-las mover num espaço de três dimensões. 

A importância que Plínio o Moço atribuía a Apolodoros (o estilo ilusionista). A substituição 

do plano estilizado pela ilusão ótica de uma profundidade espacial: as consequências deter-

minaram o desenvolvimento ulterior de toda a pintura antiga.

 ▪ Separação da grande pintura e a pintura dos vasos em virtude da revolução estilística citada 

(impossibilidade de apelar para os vasos para ter uma ideia das obras perdidas). Evocação 





longíngua nos frescos das casas romanas e de Herculanum das obras de Apolodoros e seus 

contemporâneos (as cenas da vida das mulheres da casa “Fernesina”, Museu de Termas, 

Roma; quadros em mármore, provenientes de Herculanum, Museu de Nápoles; um quadro 

assinado por Alexandre de Atenas com cinco mulheres jogando (“aux asselets”), conside-

rado como cópia aproximada do estilo de Apolodoros).

 ▪ Zeuxis: primeiro sucessor de Apolodoros “celui qui aurait enlevé son art”. Zeuxis, Parrhasios 

e Thimanthes: chefes de uma escola jônica ou asiática que se opõe à escola heládica ou ática; 

grupo de pintores que cercam Polignoto: caráter ilusionista da arte dos mestres da escola 

jônica em oposição ao caráter idealista da arte da escola heládica. Expressão moral da obra 

de arte como critério de julgamento (Aristóteles: primazia a Polignoto). A “mimesis”, imi-

tação da natureza, critério adotado em geral (Xenócrates). Numerosas anedotas indicadoras 

da perfeição dos mestres da escola jônica na imitação da natureza e de como esta perfeição 

entusiasmava os antigos. Representação dos quadros desses mestres, a julgar pelo sentido das 

críticas (Xenócrates): atingir o efeito da maior verdade natural e a expressão mais caracterís-

tica dos diferentes sentimentos humanos (exemplo: a imolação de Ifigênia de Thimanthes 

– reflexo desta obra num fresco de Pompeia, no Museu de Nápoles). 

 ▪ Zeuxis, de Heracleia na Ásia Menor: aluno de Apolodoros em Atenas. Maior permanência 

em Éfeso. A lenda do quadro da bela Helena (fez posar as mais belas jovens da cidade para 

reunir as belezas de casa uma).

 ▪ Parrhasios, jônio, de Éfeso. Os estados d’alma: predomínio de um sentimento ou momen-

tos psíquicos, os mais complexos (exemplo: 1º caso: o Prometeu acorrentado – diz a lenda 

que ele torturou um velho escravo a fim de obter a expressão: Ulisses fingindo a loucura; 2º 

caso: a figura do “demos” de Atenas – tudo que se emprestava ao caráter do povo ateniense: 

inconstância, injustiça, irascibilidade, mas doçura, caridade, facilidade de esquecer os males 

e perigos).

 ▪ Se a arte de Polignoto influenciou a escultura do século V, a escola jônica marcou a evolução 

da escultura do século IV.

IIIb: A partir de 450: 
1) Grandes decorações que circundam todo o vaso com cenas de muitas figuras, na mesma 

linha de terreno. Vasos com decoração de poucas figuras (adolescentes de capa).

2) Prosseguimento da evolução das pinturas dos vasos com várias filas superpostas: a princí-

pio separadas por faixas horizontais; depois, figuras dispostas livremente, a fim de ligá-las, indi-

cam as diferenças de níveis por linhas ascendentes ou descendentes representando o nível do solo 

(reflexo do estilo figural de Polignoto, no segundo). Exemplo do primeiro gênero: um prato do 

Museu de Berlim que mostra o interior de ferreiros; uma taça representando uma festa báquica 

(mesmo Museu). Exemplo do segundo gênero (vasos “polignotienses” – figuras em nível dife-

rente): a cratera com a partida dos Argonautas (primeira metade do século V) do Museu do Lou-





vre e o vaso “Thalos” de Ruvo; hídrias de Berlim com o julgamento de Paris e a luta de Kadmos 

contra o dragão; a cratera com Orestes e as Erínias, do Louvre, e o vaso chamado “Pronos” do 

Museu de Nápoles (preparações para um espetáculo de sátiros).

 ▪ Todas as fases da evolução do estilo severo ao “beau style” na pintura dos vasos até o fim do 

século V.

 ▪ Um grupo à parte: os vasos de fundo branco. Substituição (já em alguns vasos de figuras 

negras) do fundo vermelho por fundo branco. Pleno desenvolvimento desse gênero quando 

as figuras se destacam em diferentes cores do fundo branco (a partir de 450). A princípio 

restritas ao interior dos vasos, as figuras multicores passam depois ao exterior: estilo das 

figuras inspirado na pintura monumental. Exemplo dos primeiros vasos de fundo branco e 

figuras multicores: Afrodite sobre um cisne (British Museum) e os dois vasos da Pinacoteca 

de Munique (uma Hera, outra Europa sobre um touro). A cratera do Museu Gregoriano 

do Vaticano com Hermes, com Baco menino nos braços (motivo que serviu de modelo a 

Praxíteles). Técnica decorativa ao serviço e ao culto dos mortos; exemplares no Louvre, no 

Antiquarium de Berlim; a mais rica coleção nos Museus atenienses. Distinção desses vasos 

por delicadeza extrema do desenho, mo-delados com matizes e grande sensibilidade para o 

valor de cada cor.

A arquitetura grega no século V

 ▪ Devastação dos monumentos durante as guerras médicas: Atenas sofreu particularmente 

durante a breve ocupação persa; a Acrópole destruída; a cidade baixa em ruínas. Ereção, 

no continente e nas colônias, de construções magníficas, representantes monumentais da 

Grécia vitoriosa.

 ▪ Os templos: como antes, as construções mais importantes do ponto de vista da história da arte. 

Desenvolvimento da arquitetura profana: teatros, ginásios, estádios – suas formas típicas. 

A) Teatro: recintos redondos, a orquestra envolvida; de três lados, lugares para os espectadores; 

no meio da orquestra, um altar; em face do hemiciclo onde se achava o público, levantava-se a 

cena: a princípio (e provavelmente durante todo o século V), uma simples tenda donde saíam os 

atores, que, assim como o coro, tocavam na orquestra. No século IV, transformação das cenas, 

como o resto do teatro, em uma construção sólida, de pedras e mármores. Preferência pela insta-

lação dos teatros no declive de uma colina a fim de superpor facilmente os lugares para os espec-

tadores, em uma espécie de anfiteatro; a orquestra e a cena sempre no nível do solo; construções 

elevadas, a partir da época romana.

B) Odeons: conservatórios de música, onde se desenrolavam os grandes concursos de canto, de lira, 

etc. Em Atenas, o primeiro odeon em pedra e mármore foi construído por Péricles: sua cobertura teria 

copiado a forma da tenda de Xérxes; no interior, ornada de colunas, uma grande sala para o público.





C) Stádios: designação das pistas de corridas dos adolescentes pelo nome de “stadion’, porque 

mediam geralmente o comprimento de um stadion (cerca de 196,80 m): cercadas de lugares para 

o público por três lados; os hipódromos: para corridas de carros e de cavalos: mesma planta, 

com maiores dimensões.

D) Ginásios: escolas para todas as espécies de exercícios físicos, mas onde os jovens aprendiam 

também poesias, etc. No século V: na maioria, sítios naturais preparados para a circunstância; 

grandes construções ricamente decoradas nos séculos seguintes.

E) Stoas: edifícios servindo como uma espécie de universidade ou como um lugar de reunião 

para discussões; ornados de pinturas; uma parede de fundo diante da qual achavam-se, parale-

lamente à mesma, duas ou várias filas de colunas; a última colunata abria para a rua ou praça 

principal da cidade.

F) “Bouleuitéres”: espécie de câmaras municipais que sediavam a “boulé” (magistrado) – a “bou-

leteutére de Olímpia: três salas separadas no sentido do comprimento por paredes, reunidas a 

leste por um vestíbulo de colunas dóricas (escavações recentes). 

G) A casa particular, na época clássica, provavelmente bem modesta; fechada para o exterior, 

pelo menos no rés-do-chão, precedida de um pórtico; pátio interno cercado de colunas, sobre o 

qual abria a sala [de recepção onde estava o fogão; ao lado dessa grande sala (andrôn), coman-

dado por ela, o gineceu ou apartamento das mulheres; à direita e à esquerda do andrôn e do 

gineceu, pequenos quartos iluminados pela porta; escada interna ou externa; andar superior (às 

vezes alugado a outra família) – (R. Cohen).

 ▪ Lugar intermediário entre a arquitetura profana e a religiosa: os tesouros – o tesouro dos 

Sicionienses em Olímpia (450).

 ▪ Primazia da arquitetura religiosa no século V.

 ▪ Principal fato dessa época, na história dos estilos: o desenvolvimento da ordem coríntia. 

Introdução de um novo motivo de decoração: a folha de acanto, de grande papel na evolução 

da coluna coríntia (uma das características decisivas dessa ordem: o capitel de folhas de 

acanto). A coluna coríntia (Choisy): o fuste mede 10 vezes o diâmetro; capitel em torno do 

qual se aplicam altas folhas de acanto. O anel que separa o capitel do fuste é muito desen-

volvido e assume muitas vezes a forma de um astrágalo. Emprego de consolos em forma de 

ondas em baixo da cornija (em vez de dentículos da ordem jônica). Capitéis mais altos que os 

jônios, intercolúnio maior: aparência mais enlaçada e leve dos peristilos coríntios.

 ▪ Origem do capitel coríntio no Egito: capitéis precorintianos (ornamentação da folha de 

acanto e o motivo de um cálice de folhas). Atribuição lendária ao escultor Kalimachos da 

criação do primeiro capitel coríntio desenvolvido. Procura provável por parte dos arquitetos 





gregos desse tempo de solução para uma coluna que fosse menos severa e mais leve que a 

coluna dórica, mas também mais rica e menos unilateral que a coluna jônica, cujo capitel é 

de efeito pouco satisfatório, visto de lado.

 ▪ As grandes construções depois das guerras médicas:

– Ausência de distinções estilísticas na arquitetura do século V (transcrição, pré-clássico, etc.). 

Cristalização já no século VI do caráter fundamental do templo grego. Variações no século V: 

formas de detalhes, número de colunas, intercolúnios, proporções e algumas diferenças de plan-

tas, provenientes da individualidade dos arquitetos, do caráter particular de certos cultos locais, 

dados do terreno, etc. Inexistência de dois templos gregos absolutamente iguais: cada templo é 

uma obra de arte autônoma.

– O templo de Zeus, em Olímpia, do arquiteto Libon: primeiro grande templo construído depois 

das guerras médicas: dórico, três naves, duas filas de sete colunas separando a cela; colunata 

externa (6:13).

– Templo de Hera, perto de Argos, no Peloponeso, arquiteto Eupolemos d’Argos: dórico, propor-

ções de 6:12, liberdade nas formas de detalhe.

– Os grandes santuários na Sicília (meados e último quarto do século V).

– Templo de Poseidon, em Paestum. O templo de Zeus, em Girgenti (Acragas), com Atlantes no 

interior (mais antigos que os de Juno e da Concórdia em Girgenti). Templos em Segesto, Siracusa 

e Selionte.

– Na Ásia Menor: os templos jônicos de Artemisa em Éfeso e o de Apolo, em Mileto. O mausoléu 

(“monumento das Nereidas”) em Xantos, em forma de pequeno templo.

– As construções da Acrópole, momento supremo da arquitetura grega: o Partenon, os Propileus, 

o Erecteion, o santuário de Atena Niké, resumo de toda a história da arquitetura grega anterior. 

– O Partenon: expressão mais perfeita do sentimento arquitetônico e monumental grego em es-

tilo dórico; expressão mais sublime e última obra monumental dórica (continua-se a construir 

templos dóricos na época seguinte, mas a força criadora verdadeira da evolução arquitetônica 

passou então aos estilos jônico e coríntio). Quem diz Partenon diz Fídias: encarregado por Péri-

cles da decoração do novo templo; Calícrates e Ictínios, os arquitetos do Partenon (9447 – 438), 

só fizeram obedecer a Fídias e souberam adaptar tudo de modo a fazer valer o ídolo que o estojo 

iria conter. As proporções da estátua de Fídias determinaram as da sala (29,89 x 19,19) e as desta 

sala determinaram as do edifício (69,51 x 30,86): monumento de mármore, mais quadrado do 

que os templos dóricos comuns, com oito colunas em vez de seis nas fachadas e 16 nos lados, di-

vidido internamente em quatro partes; ornado de frisa de faixa contínua, de métopas e frontões; 





obra-prima de medida e harmonia, onde tudo foi minuciosamente calculado para a alegria dos 

olhos (conforme R. Cohen) – “o templo mais clássico entre todos os monumentos clássicos”. 

– Os Propileus, arquiteto Mnesicles (Péricles, logo que foi concluído o Partenon): entrada monu-

mental da Acrópole; mesma planta que a dos Propileus do antigo palácio de Tirinto, em três 

planos diferentes: uma construção central e duas alas. A construção central: numa parte dois 

pórticos, noutra um vestíbulo, dividido em três naves por duas filas de colunas dóricas (as mais 

belas da Grécia); a via sacra passava pela nave do meio, enquadrada por embasamentos de már-

more; ala norte: Museu de pintura e pinacoteca); ala sul: inacabada (Cohen).

– O templo da Vitória Áptera (Atena Niké): a desforra da ordem jônica, afastada cerca de meio 

século: arquiteto Kalícrates (ordem de construção ao mesmo tempo que o Partenon); “taber-

náculo de estrangeira, pequeno como um relicário”, sobre uma saliência rochosa, no limiar da 

Acrópole, diante de Propileus; balaustrada de mármore, como parapeito à plataforma sobre a 

qual ele levantava-se acima da via sacra: em cada placa que compunha, “vitórias” enganchadas.

– O Hecatompedon: único templo antigo existente na Acrópole quando foi concluído o da Vitória 

Áptera; destruído pelo fogo no ano em que se terminou o Erecteion.

– O Erecteion: começado provavelmente depois dos primeiros anos de guerra do Peloponeso, 

isto é, depois da paz de Nikias (421). Obra de puro estilo jônico; planta assimétrica, em vir-

tude das condições do terreno (alguns arqueólogos sugerem que ficou inacabado e que o projeto 

original previa uma planta simétrica). Particularidade: uma caixa de escada sustentada por seis 

esplêndidas cariátides. Uma das arquiteturas mais elegantes e mais delicadas e íntimas da ar-

quitetura grega.

– Outros monumentos de Ictínios, fora de Atenas: o Pelesterion de Eleusis (começado em 440, 

passou por transformações e só foi concluído na época romana) e o templo de Apolo em Bassai, 

perto de Phigalia, a 1.150 metros de altitude (começado em 430); beleza das esculturas e forma 

particular das suas folhas de acanto; o mais antigo capitel coríntio conhecido; o primeiro monu-

mento onde o arquiteto trabalha com as três ordens gregas. 

– O Teséion, de Atenas: um dos templos gregos mais bem conservados. Somente as métopas da 

fachada e as quatro seguintes dos lados grandes são decoradas; a frisa da cela ornada de relevos 

nos dois lados pequenos. 

A Idade de Ouro da escultura grega (o Estilo Sublime)

 ▪ Fase decisiva da arte helênica, cerca de 480 a.C.: perfeito conhecimento do corpo humano; 

nenhuma dificuldade nas atitudes mais complicadas; abrandamento da expressão severa das 

estátuas arcaicas. Aparência de impassibilidade: expressão de uma calma perfeita, duma har-





monia atingida depois de lutas muito duras. Os meios essencialmente plásticos: a economia 

de gestos, a modelagem e a atitude do corpo inteiro, a inclinação leve de cabeça, as propor-

ções, o respeito do quadro dado (p. ex.: nas métopas, frisa e frontão do Partenon). Con-

cepção do mundo: a harmonia da natureza e do espírito, da matéria e da forma, como um 

momento passageiro, uma unidade que vai se partir forçosamente para formar-se de novo; 

resultado: um estilo “sublime” (Winckelmann), ideia justa da aspiração geral da época.

 ▪ A vitória sobre os persas; atividade econômica, política, artística ainda estimulada pelas lu-

tas entre as cidades-estados; realizações grandiosas: a obra monumental de um Ésquilo.

 ▪ Estilo sublime plenamente desenvolvido: 450-430 – os escultores: Policleto, Miron e Fídias.

 ▪ Policleto: apego às esculturas em bronze – obras principais: os ex-votos dos vencedores dos 

jogos olímpicos, quase sempre de pé; procura do tipo perfeito do atleta (estudos meticulosos 

do corpo humano): O Doríforo (Museu de Nápoles), o modelo de um tipo ideal, o “canon” 

das proporções (ele próprio considerava); achou a solução do contraposto: o corpo repou-

sando sobre uma perna que apoia e uma perna dobrada: ritmo calculado da ponta dos pés 

até á inclinação da cabeça. O equilíbrio entre a força do corpo e a tranquilidade da alma, 

a concepção do corpo humano como um conjunto orgânico. Obras: o Kynissos, o Diadu-

meno, a Amazona de Éfeso, a Hera de Argos.

 ▪ Miron: um pouco mais velho que Policleto, prende-se ao problema do corpo em pleno mo-

vimento. O “Discóbolo” (uma série de cópias): o atleta no momento da mais alta tensão 

física, o corpo inclinado para a frente, mas voltado sobre seu próprio eixo; o braço esquerdo 

apoiado no joelho, o braço direito levado atrás; o começo do movimento se anuncia: em um 

segundo o disco será lançado e o corpo afrouxado (“É bem Miron, anatomista sábio, con-

strutor inigualável de armações ao mesmo tempo sutis e sólidas, ardente, possante, e levando 

ao paroxismo da tensão os impulsos da força física e moral” – Laurent). Impossibilidade de 

reproduzir o extremo esforço físico nos traços de um rosto tenso, para um artista grego desse 

tempo. O Discóbolo, paradigma de toda a escultura dessa época: a expressão dos extremos 

(físicos ou morais) não se faz no rosto, sob os traços individuais, mas exclusivamente pelo 

corpo inteiro – o dom dos escultores gregos de exprimir os sentimentos, o conteúdo psíquico 

da obra pelo corpo (daí a dificuldade de reconstruir as partes que faltam nas estátuas gre-

gas – a menor diferença de atitude tira à obra sua unidade formal e seu conteúdo psíquico, 

a unidade expressiva espiritual). Atena e Marsyas: tensão mais moral do que física (a lenda 

das flautas).

 ▪ Fídias: nascido em Atenas nos 10 primeiros anos do século – incumbido por Péricles da 

decoração esculpida do Partenon em 447. O Zeus de Olímpia e a estátua colossal de Atenas: 

pequenas cópias de execução medíocre; atribuição de alguns ex-votos e outras obras: a Ate-

na Promachos – uma moeda com uma cabeça que parece ter sido inspirada pelo original 

de Fídias (“o deus de Paz, o pai comum e salvador e guardião de todos os homens” – Dion 





Crysóstomo: de proporções colossais, de ouro e marfim, de aspecto tão majestoso e tão doce 

que, ao contemplá-lo, dizem os antigos, um sentimento de esperança e de confiança reani-

mava os corações infelizes.

 ▪ A escultura decorativa de Partenon (colaboração de artistas de atelier, mas trabalhos originais):

1) 92 métopas: a gigantomaquia, o combate de gregos e amazonas, de centauros e lapitas;

2) a frisa da cela (santuário): a Procissão das Panateneias; uma só composição com muitas cen-

tenas de pessoas; assunto da vida contemporânea da época (lado pequeno leste: preparativos da 

partida no Ceramico – o desfile em duas filas paralelas nos dois lados grandes sul e norte, no 

caminho da cidade à cidadela, atingem junto os ângulos do oeste e desembocam sobre o rochedo 

onde encontram, para atendê-las, os deuses descidos do Olimpo e que participarão, invisíveis, à 

pia cerimônia).

 ▪ A decoração dos frontões: a figura de Atena é o tema principal; frontão oeste: disputa de 

Atena com Poseidon para a posse da terra ática (quase nada resta – parece ter sido arruinado 

desde o século V); frontão leste: o nascimento de Atena – libertada pelo machado de Hep-

haistos, ela sai do cérebro paterno e, toda armada, avança para os deuses reunidos. Num 

dos extremos do frontão, Sileno, conduzindo sua quádriga noturna, mergulha no mar; no 

oposto emergem as cabeças dos cavalos de Helios, evocação do dia e da noite.

 ▪ Todas as esculturas eram pintadas: na frisa das métopas da Gigantomaquia, os corpos 

destacavam-se num fundo vermelho, enquanto os triglifos eram azuis. Figuras da cela e do 

frontão também multicores. Quase tudo o que restou das esculturas do Partenon acha-se 

hoje no British Museum.

 ▪ Influência profunda de Fídias não só quanto à técnica como, principalmente, às ideias.

 ▪ Influência crescente do estilo jônico, que começa a se fazer sentir no solo ático e por todo o 

Peloponeso. Interpenetração dos dois estilos: o Erecteion, exemplo dessa interpenetração, de 

estilo jônico, mas cujas cariátides traem a influência do estilo de Fídias (409 – 407). Outros 

exemplos: ex-votos e estelas funerárias (Demeter, Coré e Triptolemo – Orfeu e Eurídice – 

Medeia e as Pelíades). Paeomios, autor da Niké (Vitória): o tipo de artista que soube har-

monizar as duas tendências estilísticas que caracterizam o fim do século V. As Nereidas do 

monumento de Xantos, autor desconhecido: características de um estilo de transição ou de 

um estilo em formação.

 ▪ Frisa do templo de Phigalia (430 - 420): influência jônica na procura do efeito; força expres-

siva dos templos precedentes.

 ▪ Balaustrada do templo da Vitória Áptera, (408): o começo do “beau style” – a força contida 

abranda-se à graça; as pregas, os gestos não são mais motivados exclusivamente pela ação, 





mas já inventados por razões decorativas, o sabor delicado e raro do trabalho dos paneja-

mentos: o limiar do século IV.

O Estilo Sublime

A escultura grega da segunda metade do século V a.C. (450-430)
 ▪ Péricles: a grande figura da história grega do século V. Fídias: o escultor oficial, incumbido 

de criar obras representativas que deveriam ser como uma prova viva da glória e da força 

de Ate-nas, de sua hegemonia política e espiritual, tal como Péricles ambicionava. Fídias, 

expressão perfeita de seu tempo, isto é, de Atenas sob Péricles: representação do ateniense 

ideal dessa época.

 ▪ O estilo sublime:

1) fase final de uma evolução artística com origens históricas até a primeira época arcaica;

2) expressão artística de uma época histórica determinada (conferir-lhe o valor de uma ex-

pressão geral da arte grega falsearia a história geral e a história da arte grega);

3) impropriedade da transformação, em valor absoluto, do valor artístico particular dessa época, 

assim como de tomar como norma absoluta essa época histórica determinada.

 ▪ O preconceito que faz considerar a priori a arte grega da idade de ouro como a expressão 

suprema da arte; dificuldade de toda a consideração objetiva da arte dessas épocas. 

 ▪ Miron: um dos primeiros artistas entre os escultores do estilo sublime. Nascido no começo do 

século em Eleutheres, na Beócia, vai como os outros para Atenas. Talvez aluno de Hagelades 

de Argos, o fundidor em bronze (quase todas as obras em bronze; quanto ao conteúdo: con-

flitos, tensão moral ou física, o momento patético; o problema do corpo em movimento).

 ▪ Nenhuma obra original. Reconstituições de acordo com cópias romanas, moedas, etc., raras 

em relação ao número das que foram enaltecidas pelos antigos: grupo de Zeus, Hércules e 

Atena, em Samos, Apolos para os templos de Éfeso e Girgenti, um corredor (elogio do rea-

lismo anatômico), uma célebre vaca em bronze.

 ▪ Obras copiadas: o Discóbolo (várias cópias), o grupo de Atena e Marsyias (idem, do conjun-

to e das figuras separadas; reencontro destas obras numa moeda antiga, num vaso de figuras 

vermelhas e num relevo de um vaso de mármore). 

 ▪ Policleto: contemporâneo de Miron, nascido em Sicione; fixa-se na Argólida, onde se torna 

o chefe de um grande atelier em Argos. Talvez aluno de Hagelades, também. Continuação da 

tradição artística do Peloponeso, concentrando todo o seu interesse artístico no problema do 

corpo masculino nu. A procura das obras típicas: o Canon, isto é, a Regra na figura do Dorí-

foro, as proporções exatas e típicas do corpo masculino e seus membros; prosseguimento 





no Diadumeno e no Apoxiomenos e numa única figura feminina: a Amazona ferida (criada 

para um concurso em que rivalizavam Policleto, Fídias, Pharadmon e Crésilas – segundo 

Plínio o Moço: Policleto 1º, Fídias 2º e Crésilas 3º).

 ▪ Diversas cópias do Doríforo: construção da figura como para demonstrar o caráter lógi-

co, orgânico da estrutura do corpo humano; marcação nítida da musculatura e de cada 

forma particular; figura atlética, de espáduas quadradas; desenvolvimento do contraposto, 

provavelmente para suavizar as estátuas, um pouco pesadas. Várias cópias do Diadumeno: o 

atleta que, depois das provas, cinge a faixa da vitória; semelhança com o Doríforo na atitude, 

proporções e formação da cabeça; menos “modelo típico”, mais leve, natural e elástico. A 

Amazona de Éfeso (várias cópias): o contraposto desenvolvido; caráter severo e quase mas-

culino; expressão perfeita do duplo caráter de força viril e graça feminina das amazonas gre-

gas. O Kymicos (British Museum): atribuído a Policleto, como obra de mocidade, diferente 

do estilo desenvolvido pela doçura, pelo encanto severo do tratamento formal.

 ▪ O Idolino (atribuído a Policleto ou a Miron).

 ▪ Outras obras: Hera de Argos, de ouro e marfim, e deus Hermes, bronze.

 ▪ Fídias: ateniense de nascimento, de uma família de artistas; filho do escultor Charmides, 

irmão de Panaenos, pintor do círculo polignotiense; aluno de Hegias (tradição não confir-

mada de que trabalhou no atelier de Hagéladas). Criação exclusiva de estátuas de divindade 

(duas a três exceções). 

 ▪ A subordinação do individual ao típico no mais alto grau: representação de um ideal de hu-

manidade, em que a beleza dos corpos corresponde à beleza da expressão espiritual, em que 

a serenidade, a clareza e a grandeza do espírito se exprimem por gestos e formas harmonio-

sas, belas, puras e nobres: “atinge sua perfeição pelo sentido do divino que lhe é próprio”. 

 ▪ Incerteza sobre as obras de juventude: Pausânias descreve um grande grupo em bronze erigi-

do em Delfos pelos atenienses, depois da vitória de Maratona – Miltíades entre Apolo e Atena 

– Uma estátua colossal de Atena Promachos, na Acrópole, entre o Erecteion e o Partenon 

(diversos escritores) - paga do mesmo despojo maratoniense. Outra Atena para o templo 

de Plateia (Pausânias): técnica “acrolítica” (figura trabalhada em mármore e ouro sobre um 

núcleo de madeira); as partes nuas em mármore pentélico; o vestuário e os cabelos em ouro 

puro (faz-se recorrer ao “torso Medici” do Louvre e ao “Tibre” do Museu das Termas em 

Roma, para dar ideia do estilo dos tipos divinos dessas primeiras obras).

 ▪ A Atena Lemnia (encomendada em 450 pelos colonos de Atenas partindo para Lemnos): em 

bronze. A Amazona, bronze (o concurso Policleto e Crésilas): a Amazona Mattei do Vati-

cano parece inspirada no original de Fídias: preocupação pelos mesmos problemas que seus 

contemporâneos: o estudo dos movimentos, correspondência entre conteúdo e forma, etc. A 





Afrodite Urânia (amor celeste): única estátua em mármore para um templo da deusa cons-

truído por Péricles em Atenas (fontes literárias); elogio unânime dos contemporâneos, em 

primeiro lugar, às obras “acrolíticas” do mestre, tais como a Atena Partenos (estátua colossal 

de Atenas para o Partenon) e o Zeus para o templo de Olímpia.  

 ▪ A Atena Partenos (438): a primeira figura ideal colossal de Fídias. Testemunho dos antigos: 

beleza incomparável, majestade e harmonia. Representação em pé, sobre um pedestal, o peso 

suportado pela perna direita, a perna esquerda meio fletida na túnica de pregas verticais e 

profundas como caneluras; na mão direita a estátua de uma Vitória alada; vestida com um 

peplos de ouro, preso por um cinto de forma de serpentes; o capacete de ouro de três cimei-

ras, ornado de cavalos alados, grifos e uma esfinge; armadura decorada com uma cabeça de 

medusa em marfim; a carnação da figura em placas de marfim colorido; o resto em ouro 

(crisoelefantina): 12 metros de altura, armada de escudo, lança e capacete; escudo, sandálias 

e soco, decorados de baixos-relevos: decoração do escudo: em torno de uma cabeça de gór-

gona, uma batalha de gregos e amazonas (entre os combatentes, acredita-se reconhecer o 

retrato de Fídias); nas sandálias, combates de centauro; pedestal: nascimento de Pandora. As 

únicas cópias (tardias e de dimensões reduzidas, de técnica diferente):

1) A Atena de Varvakeion (Museu Nacional de Atenas): estatueta em mármore, de um metro de 

altura; parece ser a mais aproximada.

2) Outra estatueta menor, de mármore, que indica os relevos do escudo e do soco.

3) A Atena de Antiochus (Museu das Termas, Roma): certamente criada sob a influência imediata 

da obra original, mas não é uma cópia verdadeira; a estátua está, aliás, falsamente reconstituída.

4) A Atenas Partenos de Pérgamo (Museu Pergamon, Berlim): mármore, três metros de altura; 

soco mostra claramente a cena do nascimento de Pandora; época helenística.

5) Duas moedas áticas, uma gravada por Aspásios (Museu de Viena): tal como a Varvakeion 

mostra o braço direito apoiador por uma coluna (o que parece verossímil, dadas as dimensões e 

a técnica da estátua).

 ▪ Descrições mais detalhadas do Zeus de Olímpia, mas, como cópia, só alguns medalhões: 13 

metros de altura; o deus sentado sobre um trono que só ele era uma obra-prima de escultura 

e pintura: oito estátuas de atletas vitoriosos, em tamanho natural, sob as barras horizontais 

entre os pés do trono; vitórias aladas nesses pés; esfinges com vítimas humanas nas garras, 

sustentando os braços do trono; o encosto ornado de figuras de Charites e Horas; palanques 

que cercavam por três lados a estátua, decorados por Panaenos com pinturas mitológicas; 

na mão direita uma vitória alada; a mão esquerda ligeiramente apoiada sobre o cetro; a 

cabeça ornada com um ramo de oliveira (cf. o medalhão do Gabinete de Medalhas, Paris); 

traços largos, regulares e doces; o-lhos grandes, boca entreaberta; cabelos e barbas compri-

dos caindo sobre as espáduas e o peito em cachos regularmente ondulados; expressão doce, 

majestosa, sublime e serena.

 ▪ A acusação de desvio de ouro e marfim contra Fídias (cf. a tradição), depois da criação da 

Atena Partenos: segundo uns, ele foge para o Peloponeso (Elide), onde então executa o Zeus 





de Olímpia e uma Afrodite em ouro e marfim; segundo outros, teria voltado a Atenas e per-

manecido preso até a morte.

 ▪ Pausânias relata a criação, em Elide, de uma Afrodite Urânia, com um pé sobre uma tartaru-

ga. Semelhança do torso em mármore de uma Afrodite antiga do Museu de Berlim (segundo 

uns, a melhor aproximação do estilo do mestre da técnica acrolítica).

 ▪ Ainda segundo Pausânias, Fídias só teria criado uma estátua humana, a de um atleta vitorio-

so (alguns reconhecem o Diadumeno Farnésio seu estilo de velhice, outros o de mocidade).

 ▪ Influência de Policleto, principalmente no Peloponeso. Rivalidade das escolas de Miron e 

Fídias em Atenas, que determinam a evolução da estatuária e da escultura decorativa monu-

mental áticas. Dupla reação artística na Ática: 1) corrente arcaizante; 2) corrente realista; 

3) movimento estilístico: com origem na escola de Policleto, o estilo “ático-dórico”. Inter-

penetração das três correntes entre si e com inúmeros movimentos estilísticos de menor 

importância.

 ▪ Os sucessores de Miron: Lykios, seu filho – Strongylion, escultor de animais – Crésilas, prin-

cipalmente fundidor de bronze, nativo de Creta (retrato de Périclces) – Obras atribuídas.

 ▪ O grande número de “obras estilo fidiano”. 

 ▪ Os sucessores de Fídias Alcamene de Atenas, criador de estátuas divinas (novos “tipos” di-

vinos): desenvolvimento e transformação do estilo e da técnica da estatuária em mármore; 

a diferença de concepção do seu “Discóbolo” em relação ao de Miron. Outras obras: Ago-

racritos de Páros teria sido o discípulo preferido: obras atribuídas - Colotes - Kalimachos: (o 

inventor de capitel coríntio), pouca probabilidade de ter sido o chefe da corrente arcaizante; 

mais certo considerá-lo o representante de uma corrente artística que se opunha à beleza 

ideal, um pouco severa, “sublime”, do estilo fidiano; outra mais  elegante, doce e terna; 

atribuição de obras.

 ▪ A corrente realista: Demétrios, retratista, acusado pelos antigos de preocupar-se demais com 

a semelhança de seus retratos e não com a beleza.
 
 ▪ A escola de Policleto: Dédalo, de Sicione – Hagelades o Moço – Mudança da escola de Poli-

cleto de Argos para Sicione, onde floresceu com uma famosa escola de pintura.

 ▪ Relação com as tendências jônicas: Paeonios de Mendéa, Trácia, autor da única escultu-

ra (ronde-basse) original, assinada por mestre conhecido: uma vitória alada de mármore; 

solução perfeita do problema já posto um século antes pela Vitória de Delos, onde uma 

figura volante em “ronde-basse” demonstra que nem todos os artistas se satisfizeram com 

a harmonia ideal de Fídias: Paenios “insurge-se contra a calma excessiva das atitudes em 





moda e faz audaciosamente voar uma Vitória, peplos estalando ao vento”; provavelmente 

um ex-voto que os messinianos fi-zeram erigir em lembrança da batalha de Sphacteria, onde 

triunfaram de Esparta (425); sobre um soco de nove metros de altura; mutilada, mas facil-

mente reconstituível; atribuição de Pausânias da decoração do frontão leste do templo de 

Zeus (duvidosa).

A escultura grega monumental decorativa entre 450-430 a.C.
 ▪ Maioria de originais de escultura do século V: plástica arquitetônica (métopas, frisas, 

frontões). Importância secundária da questão de atribuições em face do fato de que possuí-

mos, nessas esculturas decorativas, obras gregas originais. Em primeiro lugar, as esculturas 

do Partenon: 92 métopas, 41 ainda no lugar. Da frisa da cela, no lugar: a maior parte do lado 

pequeno oeste e fragmentos do lado grande sul. Dos frontões: nada exceto algumas cabeças 

de cavalo e fragmentos de figuras nos ângulos. Aquisição da maior parte dos mármores em 

1801-1802 por Lord Elgins (arrancou-os e transportou-os para a Inglaterra com a permissão 

do sultão). Outras peças no Museu da Acrópole em Atenas, de Paris e Berlim). Desenhos do 

Gabinete de Estampas (Paris) de 1674, antes da destruição do Partenon em 1687.

Cronologia pelas diferenças estilísticas: 

1) alto-relevo da frisa das métopas; 

2) baixos-relevos da frisa jônica da cela; 

3) os dois frontões.

 ▪ Atribuições: 

1ª tese) Fídias apenas esboçou algumas métopas e superintendeu a execução: a frisa da cela e os 

frontões, obra da escola de Fídias;

2ª tese) Fídias criou toda a decoração, que foi executada por uma equipe de alunos; nesta tese, 

divergências quanto às partes que teriam sido trabalhadas diretamente pelo mestre.

 ▪ As métopas: lado sul – cada uma, corpo a corpo de um centauro e um grego; grande variação 

quanto à composição e aos motivos de detalhe. Diferenças estilísticas entre os grupos: 

1) resto de arcaísmo;

2) estilo fidiano;

3) expressões mais fortes, movimentos mais violentos – exemplos.

 ▪ A frisa da cela: estilo unitário; 160 m de extensão; a Procissão das Panataneias, num só sen-

tido – utilidade da “isokefalia” aproximativa para a decoração de uma faixa de tal extensão 

(solução satisfatória do difícil problema do enchimento adequado e agradável do quadro 

dado); alternância dos aspectos de face e de perfil, de figuras vestidas e nuas, de homens e 

animais; variação de gestos e panejamentos, permitindo a repetição de um motivo principal; 

arquitetura e escultura, forma e conteúdo, conjunto e partes, unidade e variedade; perfeita 

unidade entre a arquitetura e a escultura; exemplo da interpenetração entre a forma e o 





conteúdo; distinção dos deuses: (lado leste) sem atributos celestes; eles são maiores que os 

mortais, mas a fim de não interromper a lei de isokefalia, são representados sentados; são 

as únicas figuras sentadas; caracterização pela atitude e os tipos: as outras figuras agem, os 

imortais apenas existem.

 ▪ Os frontões: reconstituições hipotéticas; figuras estendidas: mais calmas no frontão leste, 

mais movimentadas no oeste; interpretações: personificações de cidades e rios, ou deuses no 

frontão leste e ancestrais míticos da Ática no oeste; as figuras conservadas, algumas reunidas 

em grupos: exemplificação perfeita do estilo ideal de Fídias e sua escola; o maior idealismo 

formal e espiritual com a mais alta verdade natural.

 ▪ Decoração plástica do Teseion: nada subsiste em aproximação a um grupo de Niobides de 

um frontão desconhecido.

 ▪ Decoração do templo de Apolo em Bassai, perto de Phigalia: pouco posterior ao Partenon; 

concepção artística inteiramente diferente, ainda que participe do mesmo caráter estilístico 

geral: frisa da cela em mármore pentélico – luta dos lapitas e centauros e dos gregos e amazo-

nas –; movimento violento, luta encarniçada, gestos e posições ousadas. Diferença também 

da expressão espiritual em relação à frisa do Partenon: excitação, furor, desespero, angústia 

e triunfo (em vez da nobre impassibilidade e a moderação refletida); o predomínio da ex-

pressão sobre a beleza das formas talvez seguisse modelo pintado (esforço pouco plástico, 

recortes audaciosos); reavivamento da influência jônica.

 ▪ Frisa do pequeno templo da Vitória Áptera, da Acrópole: a mesma influência jônica; re-

posição da frisa da cela, faltando somente quatro placas (mármores – Elgin) – 45 cm de 

altura – figuras: vivacidade idêntica às do templo da Apolo em Bassai, mas mais elegantes 

e delgadas pela influência ática; possível representação da vitória dos atenienses perto de 

Plateia (primeira de um fato histórico recente).

 ▪ A frisa que ornava o guarda-corpo em volta do pequeno santuário (480 a.C.): vitórias fa-

zendo preparativos para um sacrifício (a famosa “Vitória prendendo a sandália”) – mais 

movimentada ainda que a frisa do templo de Apolo, modelado nervoso e requintado; finura 

e elegância próximas do maneirismo; nova fase de evolução que anuncia o século VI.

 ▪ As frisas de um herói perto de Gioelbachi – Trysa, Ásia Menor (425-15) – inspiradas nas 

pinturas de vasos áticos, de Polignoto e sua escola.

 ▪ Decorações do movimento das Nereidas, em Xantos: fase mais evoluída do mesmo estilo 

de relevo de Gioelbachi-Trysa, Ásia Menor (desenvolvimento de um estilo particular grego 

na Ásia Menor) – caracteristicas jônicas, mais conhecimento da arte ática; representações 

realistas que ultrapassam tudo o que a arte grega produziu antes.





 ▪ “Escultura privada”: ex-votos, estelas funerárias – influência principal nas obras áticas: a 

do atelier fidiano; caráter mais íntimo; atmosfera de paz profunda, de doce melancolia e de 

nobre circunspeção – ex.: os sarcófagos.

 ▪ As obras de arte menor: vasos, obras “phyptiques”; estatuetas em terracota, moedas; grande 

perfeição técnicas e interesse artístico.

O “Beau Style”

A escultura grega no século IV – Praxíteles, Scopas e Lisipo
 ▪ A segunda metade do século V: um longo duelo entre Atenas e Esparta; a batalha de Egospóta-

mos (405); queda do poderio de Atenas; a guerra do Peloponeso; amolecimento dos carac-

teres; diminuição tanto da antiga austeridade dos costumes como da seriedade das crenças; 

a cidade empobrecida, mas muitos cidadãos enriquecidos pelo comércio; luxo doméstico e 

generosidade interessada em vez do fausto de Estado.

 ▪ O meio ateniense no curso do século IV: discórdias e guerras – a luta entre Tebas e Esparta 

(379-362).

 ▪ A arte nessa sociedade nova seguiu o movimento dos costumes: aumentou seu domínio 

como retrato realista e, mais tarde, sobre a alegoria; abordou a humanidade verdadeira, o 

estudo dos sentimentos, e deu às formas belas e puras da juventude um encanto até então 

desconhecido.

 ▪ Arte graciosa, elegante e liberta (ausência de regras precisas). Novamente a arte grega reflete 

maravilhosamente as condições materiais e morais da vida política e privada: traduz a deca-

dência do patriotismo local, o enfraquecimento da fé, a influência renascente do Oriente, a 

necessidade de independência do indivíduo; abandono do estudo do que é geral, universal, 

pelo que é particular – mais realista, mais humana.

 ▪ A pintura é a primeira a abordar os novos problemas artísticos resultantes da mudança geral 

da atitude espiritual do século IV, à exceção da escola de Sicione – transformação lenta, 

transição harmoniosa.

 ▪ Paeonios de Mendeia e o retratista Demétrios, contemporâneos de Fídias, já fazem adivinhar 

alguns traços característicos da arte do século IV. Timotheos, do século IV, continua o estilo 

jônico das últimas décadas do século V (“Leda com o cisne” – obra de transição). Kephisoto: 

pai de Praxíteles – o motivo do deus-criança nos braços de uma divindade (motivo preferido 

do século IV): “Eirene (a paz) com Ploutos” (a riqueza) – estilo de transição. Silanion: con-

tinuador da tradição de Demétrios (retratos de Sapho e Platão).





 ▪ Praxíteles, Scopas e Lisipo: os mestres do “beau style” (Scopas e Praxíteles da mesma idade 

aproximadamente e Lisipo 20 anos mais moço). As grandes obras de Scopas e Praxíteles: 

370-330 a.C.

 ▪ Praxíteles: nasceu em 390 em Atenas (família de escultores); 362: trabalhou em Mantineia 

com o pai (atelier) em Atenas; morreu em 360 na época do advento de Alexandre. Criador de 

estátuas divinas: preferência pelas divindades jovens, transbordantes de vida, de beleza gra-

ciosa, tais como Apolo e Artemisa, sua mãe Leto, Dionisos com seu cortejo alegre e Afrodite, 

como deusa do amor terrestre, às vezes com Eros, transformado em adolescente alado – três 

estátuas humanas: duas de Phrineia, sua amante, uma de atleta. A princípio, preferência pelo 

bronze nas estátuas isoladas; mais tarde quase exclusivamente o mármore. Chamou Nikias 

para policromar suas estátuas.

 ▪ A beleza pura e simples, a graça e o encanto, o corpo feminino. Um dos maiores técnicos do 

mármore: a beleza da matéria, o modelado. Por isso é mais importante, no seu caso, a perda 

dos originais.

 ▪ Obras originais do seu atelier: 

1) o soco de um grupo para um templo de Mantineia (o grupo perdido: provavelmente Leto 

com Artemisa e Apolo). O soco: alto-relevo de Apolo e Marsyas com as Musas; variação na 

representação de mulheres vestidas; os panejamentos acentuam os corpos, a graça, o encanto, a 

flexibilidade dos jovens corpos femininos: serviu de inspiração às terracotas de Tanagra.

2) O Hermes de Olímpia com Dionisos menino, em partes restaurada, obra da última fase: 

equilíbrio com o aumento do peso no braço com a posição da perna, o trabalho do busto, a 

força e a flexibilidade do corpo; a capa, jogada sobre o tronco de árvore, como um “ecran” para 

a brancura polida da carne; o detalhamento das modulações e matizes da carne (Callistrates: a 

flor da vida desabrochada na superfície do corpo). Renovação da estatuária pela atitude e pelo 

modelado; sobriedade vigorosa; todas as partes de corpo atestam seu papel de uma maneira 

consciente: encontram-se e unem-se numa verdade de natureza.

3) A cabeça de Afrodite Petworth: colocando-se esta cabeça ao lado de qualquer cópia romana 

de uma obra praxiteliana, verifica-se toda a distância que separa as obras originais das cópias 

(a fatura pessoal). Grande número de cópias romanas: figuras masculinas – “sátiro bebendo”, 

“sátiro em repouso”, Eros alado, o Eros de Centocelle, o Apolo sauroctono: beleza quase femi-

nina. O Apolo sauroctono mostra a mudança da concepção espiritual e artística: o século V só 

conhecia o deus sereno e majestoso; agora, um adolescente gracioso, efeminado, inteiramente 

entregue à sua distração (transformação da estátua de culto numa representação de gênero) – o 

tronco da árvore não é somente um suporte, mas faz parte da cena – sua nova função artística: 

deslocamento do centro da gravidade, permitindo ao corpo uma atitude mais livre e abandona-

da (o torso e o busto fora do prumo).

 ▪ Estátuas femininas: o triunfo definitivo do nu feminino na Grécia – o pretexto do banho 

para a representação das deusas nuas. Só uma estátua inteiramente vestida: a Artemisa da 





Acrópole. A Afrodite Cnidiana, despejada de seus véus, é a estátua mais célebre de toda a 

antiguidade (Plínio o Moço conta que muita gente ia a Cnido para vê-la; Praxíteles propõe 

ao mesmo tempo, aos gregos da Ásia Menor, uma Afrodite nua e outra velada, tendo os Cós 

escolhido esta e os Cnido colocaram a outra em seu templo, de que ela fez a fortuna). A fa-

mosa cópia do Vaticano não é boa: outra na Gliptoteca de Munique – moedas gregas dão a 

ideia da obra.

 ▪ A Vênus de Arles, a Vênus de Ostia, o busto da “Juno Ludovisi”, cópias e obras de estilo pra-

xiteleano – A Vênus Medicis (Florença), talvez cópia romana de uma obra de Kephisodoto o 

Moço, filho de Praxíteles: certamente uma transformação da Afrodite de Cnido.

 ▪ Scopas: jônico, de Paros; formação artística no Peloponeso, trabalho na Ásia Menor e enfim 

em Atenas. Diferença entre Praxíteles e Scopas: o primeiro, descritivo, e o segundo, criador. 

A pesquisa da expressão patética, das diferenças mais sutis da expressão melancólica, triste, 

dolorosa em geral, sem por isso renunciar à representação do corpo humano idealizado. 

Consequência: primazia da expressão do rosto numa estátua.

 ▪ Reconstrução do templo de Atena Aléa em Tegeia (Peloponeso) – duas cabeças aí encon-

tradas, provavelmente de Scopas: “cabeças suplicantes”, olhos fundos, pálpebras pesadas, 

expressão triste (figuras masculinas, de frontão).

 ▪ O Mausoléu de Halicarnasso (Ásia Menor): Arterisa, rainha de Carie, e seu esposo, o rei 

Mausolo (353): Scopas e seus alunos. Atribuição a Scopas somente de quatro placas da frisa, 

(combates de gregos e amazonas). Estátuas de Mausolo e Artemisa mostram o espírito de 

seu atelier: panejamentos tormentosos, com oposições violentas, corpos abatidos; realismo 

e habilidade decorativa.

 ▪ Outras cabeças (pela semelhança estilística com as de Tegeia) – Um relevo funerário 

do Illissus.

 ▪ As cópias romanas: a “bacante furiosa”, um Hércules, Asclépios adolescente e o Hermes Pala-

tino, a “cabeça de Meleagre” – O “Ares Ludovisi” e o “Apolo Kitharcedos”, cópias romanas 

que se tomavam antigamente como representantes do estilo aproximado da última fase.

 ▪ O grupo famoso das Niobides, atribuído a Praxíteles e a Scopas: cópias medíocres (reunidas 

na sala de Niobides dos Ofícios, Florença) achadas em 1583; as cabeças femininas traem o 

estilo de Praxíteles; as masculinas, o de Scopas; a principal cabeça feminina, a de Niebe, 

mais na maneira de Scopas. Possibilidade de celebração dos dois mestres.

 ▪ A Vênus de Capou: o original seria localizado na Acrópole (com o escudo de Ares que lhe 

servia de espelho); escola ática da primeira metade do século IV; cópia romana (possível mo-

delo da Vênus de Nilo) – o torso da “Psiquê de Padou” - Estátua de Hipnos (deus do sono).





 ▪ Outras obras áticas “filiadas ao estilo de Praxíteles ou de Scopas”: o grupo de lutadores (du-

rante muito tempo considerada obra helenística).

 ▪ Originais gregos cuja atribuição a um ou outro dos mestres é duvidosa: “Demeter de Cnido”, 

cabeça de Asclépios, relevo das bases de colunas do templo de Artemisa em Éfeso.

 ▪ Um dos famosos sarcófagos achados perto de Sidon: o das “Carpideiras”, atribuído a um 

aluno de Scopas, Bryaxis: na linhagem das obras de Praxíteles e de Scopas: forma de pseu-

doperíptero jônico de 4:7 colunas; 18 carpideiras, uma em cada intercolúnio: elas têm a 

angústia psíquica das figuras de Scopas e a doçura e a graça das mulheres de Praxíteles; são 

Tanagras melancólicas.

 ▪ Atelier de Praxíteles: seus filhos, Kephisodoto o Moço e Timachas, o primeiro retratista dos 

filósofos. Obras em conjunto (estátua de Menandro, poeta de comédias). Influência sobre o 

retratista Polyeuctos: estátua de Demóstenes (erigida em 280 a.C. somente). 

 ▪ Atelier de Scopas: os alunos Timotheos, Bryaxis e Leochares. Thimoteos: figuras dos frontões 

do templo de Asclépios em Epidauro (inscrição no templo); atribuição de fragmentos con-

servados do frontão oeste; colaboração no Mausoléu de Halicarnasse (segundo Plínio o 

Moço, também os outros dois).

 ▪ Bryaxis: estátuas de divindades; uma obra original: um soco de um tripé ornado de relevos 

de cavaleiros. Leochares de Atenas: estátuas de Alexandre o Grande, seus pais e avós, em téc-

nica acrolítica, para o Filipeion de Olímpia.Trabalhou com Lisipo num grupo monumental 

de bronze de Alexandre na caça de leões; estátuas de divindades: Zeus (na Acrópole); se as 

moedas áticas são a cópia fiel desta obra, ele foi o primeiro a representar Zeus nu; figuras de 

Apolo (modelo para o Apolo de Belvedere); o grupo de “Ganimedes raptado pela águia de 

Júpiter” (exemplo do novo espírito do século IV: transformação dos assuntos mitológicos 

em representações de gênero); transformação dos suportes necessários tecnicamente numa 

parte da obra. Cópias de originais seus: Alexandre da Gliptoteca de Munique e a “Diana de 

Versalhes” (Louvre): influência de Praxíteles e de Scopas: o chefe do ecletismo ático.

 ▪ Os relevos funerários áticos: descoberta de centenas deles nas últimas décadas (a coleção do 

Museu de Atenas é a mais importante). Recolocação do grande número de pedras tumulares 

no grande cemitério ateniense perto da porta Dipilon. Desaparecimento da ornamentação 

das pedras tumulares no fim do século IV. Inspiração no estilo da grande escultura. Caráter 

íntimo, melancólico: assuntos da vida doméstica, de todo o dia, às vezes tratados como cenas 

de gênero. Raridade de cenas movimentadas (exceção no relevo de Dexileos: luta de cavala-

ria). Exemplos mais típicos dos relevos funerários áticos do século IV: as “pedras tumulares 

de Demétria e Pamfileia ou o relevo do Museu de Atenas mostrando o último adeus de um 

adolescente a seus pais. – Caráter ideal dos relevos. A maior parte pertencente mais ao arte-





sanato do que à grande escultura, entretanto, são obras gregas originais e as melhores terão 

saído dos atelieres dos grandes artistas.

 ▪ O nível artístico elevado do artesanato dessa época: o famoso vaso de prata proveniente 

de Nicópolis (Crimeia), do Ermitage de Leningrado; as peças esplêndidas entre moedas, 

medalhas, etc. As terracotas de Tanagra: o nome de uma pequena cidade da Beócia onde se 

descobriu o maior número dessas estatuetas; fabricação em toda a Grécia; policromadas: 

rosa suave e azul claro. O mesmo caráter geral: figuras observadas na vida diária, mulheres 

e moças em diversas atitudes e costumes na maior parte: encontravam-se também artesãos, 

preceptores com seus alunos, vagabundos e “grosses”. As da cidade de Tanagra, principal-

mente grupos tirados da vida das mulheres e crianças; as de Corinto são um pouco maiores 

e mais delgadas.

 ▪ A escultura do “beau style” no Pepoponeso: a famosa escola de Sicione. Policleto o Moço, ar-

quiteto e escultor, aluno de Naulydes, filho de Policleto o Velho: atribuição de uma Afrodite. 

Os escultores do Peloponeso continuam a preferir a técnica do bronze e a representação do 

corpo masculino, a se preocupar mais com a análise anatômica do corpo humano do que 

com a expressão psíquica, a se esforçar para encontrar, por meio de cálculos matemáticos, as 

proporções normais do corpo, para realizar o ideal artístico pelo raciocínio. 

 ▪ Euphranor, de Corinto, contemporâneo de Praxíteles, pintor e escultor, o primeiro a procu-

rar desenvolver o sistema das proporções estabelecido por Policleto o Velho. Preocupou-se 

em evitar a estátua quadrada e pesada das figuras de Policleto, fazendo o corpo mais delgado. 

Segundo as fontes, ficou a meio caminho, resultando em certo desacordo entre as proporções 

do corpo e as da cabeça e dos membros, que ele não modificou. Nenhuma obra ficou: citam 

a estátua do “bonus eventus” e uma figura de Leto com Apolo e Artemisa (muitas obras suas 

foram levadas para Roma); atribuições duvidosas de diversas obras.

 ▪ O advento de Alexandre: o império reunindo os reinos do Oriente e da Grécia. Preservação 

dos costumes orientais e modificação dos gregos, principalmente nas províncias africanas, 

mas prevalecimento do país de Fídias e Praxíteles, no ponto de vista da arte. O pintor Apeles 

e o escultor Lisipo, os melhores propagadores estéticos do novo império.

 ▪ Lisipo: de Sicione, no Peloponeso, fundidor de bronze; fusão de todas as tendências; verdade 

e espontaneidade: o pai do realismo. Solução do problema da modificação do “canon” de 

Policleto, começado por Euphranor: cabeça menor, pernas e abdômen mais extensos, bra-

ços mais delgados. Utilização dos processos artísticos de Scopas e Praxíteles de um modo 

inteiramente novo: para Lisipo, trata-se mais da mobilidade das figuras que de figuras movi-

mentadas, daí a acentuação da voluminosidade dos “rondes-basses”. O princípio de “ronde-

basse”, como corpo em três dimensões, com toda a clareza: mesmo o Discóbolo de Miron 

e o Hermes de Praxíteles são ainda mais trabalhados para um aspecto principal ao qual se 





subordinam todas as outras; só Lisipo concebeu suas estátuas movendo-se livremente no 

espaço de três dimensões e, por consequência, considerou todos os aspectos de suas figuras 

como de igual importância.

 ▪ As cópias conservadas: estátua de Agias, atleta vitorioso de Pharsale, em mármore, parte do 

ex-voto de Tessália (338 -334); ainda submetido à influência de Policleto e Scopas (original 

em bronze – fragmentos do soco com o nome do mestre). O Apoxiomenos do Vaticano 

(original em bronze): estilo desenvolvido de Lisipo; proporções diversas do Doríforo e tam-

bém a postura, imitada da natureza, e o gesto, que proteja os braços para a frente, fazendo-os 

sair do plano; a estátua plenamente em três dimensões. Hércules em repouso (Palácio Pitti, 

Florença, o nome de Lisipo no soco, mármore) e o Hércules Farnesio (Museu de Nápoles, 

assinado “Glykon de Ate-nas”), cópias de um original em bronze, do mestre. O Hermes 

do Museu de Nápoles, o Hércules de Lansdowne House e o Hermes amarrando a sandália 

(mesma coleção), prováveis cópias de obras de Lisipo – o Ares Ludovisi, menos provável.

 ▪ Retratista de Alexandre: cópias pouco certas. O busto do Louvre: estilo realista; retratos idea-

lizados também: o busto do Capitólio (com auréola). Cabeças de Alexandre mais aproxima-

das do estilo da escola de Lisipo e do próprio: uma no Museu Britânico; no de Constantinopla 

(proveniente de Pergamon, cópia romana). A estátua grega original, de Alexandre (Gliptoteca 

de Munique): concepção inspirada no círculo de Lisipo.

 ▪ Criação de 1.500 estátuas, segundo a lenda. A enorme influência de Lisipo sobre a arte do 

Peloponeso e sobre a arte ática. 

 ▪ Sua escola: original grego que trai o espírito dos epígonos de Lisipo: a Vitória de Samotrácia 

(descoberta em 1863), estátua comemorativa da vitória naval de Demetrius de Phalere sobre 

Ptolomeu (306): restauração baseada em moedas cunhadas o mais cedo até 294; opiniões 

contrárias, considerando-a 100 anos mais recente; obra helenística, portanto. De qualquer 

sorte: criação de uma arte madura, tardia, plenamente consciente; comparação com a Niké 

de Paeonios: a ligeireza do voo, a posição instantânea, os encantos sensuais do corpo jovem, 

a aparência divina fugidia e aérea – mais possante, imponente, traduzindo, nas pregas do 

panejamento, o tumulto e o delírio, a exaltação do combate, o ardor e a paixão de um con-

flito sentimental, de uma batalha, de um instante carregado de tensão e de energia.

 ▪ Lysistrato: irmão de Lisipo: segundo a tradição, inventor da técnica que permitia tirar mol-

dagens em gesso de corpos vivos e mesmo de cabeças; atribuição de uma cabeça em bronze 

de boxeur, proveniente de Olímpia. 

 ▪ Daipos: primeiro filho de Lisipo, continuou a tradição do pai.

 ▪ Boedas: segundo filho, atribuição de uma “criança em oração”. 





 ▪ Eutycrates: o mais importante dos filhos, autor de um grande grupo de um “combate de 

cavalaria” (estatueta equestre: Alexandre atacando um inimigo, cópia provável de uma 

das figuras).

 ▪ Charés de Lindos e Eutychides, discípulos: o primeiro criou o “colosso de Rhodes”, consi-

derado uma das maravilhas do mundo (284 a.C., bronze, 32 m de altura, a maior estátua da 

Antiguidade – tendência oriental que traduziu a superioridade espiritual dos deuses sobre 

os homens por dimensões colossais). Ao segundo, atribuição da Niké de Samotrácia e do 

Sarcófago de Alexandre: autor da: “Tyché de Antioquia sobre Oronte” (Tyché – divindade 

protetora duma cidade), várias cópias (exemplo de escultura antropomórfica da paisagem).

 ▪ Os sarcófagos encontrados perto de Sidon: o das Carpideiras, já mencionado; o de Alexan-

dre, um dos raros monumentos gregos que conservaram as cores originais, encerra o corpo 

de um nobre do círculo de Alexandre e não o deste; relevos relativos à vida do rei: pelo es-

tilo, ligação à escola dos escultores áticos ainda fiéis ao espírito de Praxíteles; no conjunto, 

tendências novas: gosto pela verdade histórica, execução brilhante, apaixonada, interpreta-

ção nova do elemento pitoresco – lugar importante na história da escultura decorativa: obra 

de transição.

 ▪ A policromia da estatuária no fim do período clássico: “o violeta, a púrpura, o vermelho 

carmim, o amarelo, o pardo avermelhado ostentam-se sobre as capas com o cuidado evi-

dente de lembrar a realidade contemporânea, seja entre os gregos, seja entre os asiáticos”; 

as partes nuas, cobertas “duma espécie de emplasto leve e transparente de valor uniforme, 

amarelo, claro ou escuro, segundo se trate dum grego ou dum bárbaro, sem nenhuma tenta-

tiva de representar por múltiplos matizes o aspecto variado das carnes”. Inspiração do artista 

desconhecido nas pinturas contemporâneas.

A pintura grega no século IV
 ▪ A pintura do século IV preparou o que a escultura dos séculos seguintes expressou. Em 

Sicione, relação inversa: influência da escultura na evolução da pintura. Preferência pelas 

proporções cientificamente calculadas, pelas regras e doutrinas que se podem transmitir 

pelo ensino; importância à exatidão e à clareza das formas. A escola de pintura de Sicione, 

uma das maiores do século IV.

 ▪ Eupompos: primeiro pintor da nova tendência; reflexo de seu “atleta vitorioso” num afres-

co romano.

 ▪ Pamphilos: chefe da escola de Sicione, discípulo de Eupompos. Importância de sua atividade 

pedagógica e teórica: livros com as doutrinas de seu atelier, cursos muito frequentados, in-

trodução ao ensino do desenho no programa de estudos das escolas gregas. Um “Ulisses so-

bre a jangada”, quadros de batalhas e uma cena de gênero (todos perdidos). Aperfeiçoamento 





da pintura à cera (encáustica). Xenocrates sobre Pamphilos: “foi o primeiro pintor sábio em 

todos os ramos de saber, particularmente em aritmética e geometria. Sem estas ciências ele 

afirmava que não se podia atingir a perfeição da arte.”

 ▪ Melanthios: sucessor de Phampilos como professor e chefe de atelier na escola de Sicione; o 

retrato do tirano Aristrato de Sicione ao lado de sua quádriga.

 ▪ Pausias: um dos alunos mais importantes de Phampilos: perfeição de sua técnica encáustica 

e mestria de seus esforços (os antigos falam com admiração de um “sacrifício de touro” e 

um fresco do Tholos de Epidauro, onde ele pintou, ao lado de Eros, a figura alegórica da 

“embriaguez”. Esta bebia num copo e Pausias soube pintar o rosto da figura através do vidro 

transparente). Xenócrates elogiou o seu “racourci” no quadro de touro, bem como a repre-

sentação das sombras. Aristolas: filho e discípulo de Pausias.

 ▪ A pintura ática: desacordo entre os arqueólogos. A citação de Plínio o Moço: Euximidas, 

professor de Aristides, seria o chefe da escola ática (Euximidas é totalmente desconhecido 

e Aristides, natural de Tebas). A tese da existência de dois Aristides: o Velho, pai de Niko-

machos, e o Moço, filho deste. Aristides o Velho teria introduzido em Atenas a nova técnica 

encaústica e seria autor do “Baco e Ariane.” 

 ▪ Nikomachos: assuntos mitológicos. Aristides o Moço: as emoções profundas, as dores psíquicas 

e físicas (batalha de Persas, um “doente”, um “suplicante”, uma mulher que se enforca).

 ▪ Euphranor: (também escultor), discípulo de Aristides o Velho; três quadros decorando uma 

stoa no Cerâmico de Atenas: a batalha de Mantineia, uma assembleia de 12 deuses e uma 

alegoria (Teseu, o herói nacional ático, conduzindo a Democracia, figura feminina, a Demos, 

povo ático). Seu discípulo Antidotos foi o mestre de Nikias, o pintor mais célebre do século 

IV: policromava as estátuas de Praxíteles; tratamento das luzes e sombras, de modo a desta-

car as figuras do fundo: os quadros grandes à têmpera, os pequenos com cores de cera. Achava 

que só os grandes temas eram dignos de uma obra de arte; afrescos romanos copiados de sua 

obra “Jo, libertada por Hermes”; atribuição de um quadro de Alexandre por Plínio o Moço. 

Philoxeno: citada pelo mesmo autor uma batalha de Alexandre contra Dario, provavelmente 

a de Josus; o mosaico da “casa del Fauno” de Pompeia, representando o encontro de Ale-

xandre com Dario (transportado para o Museu de Nápoles): provavelmente reprodução do 

quadro de Philoxeno e, como tal, monumento importante para o conhecimento da pintura 

grega do 300 a.C. Transformação do momento histórico em uma representação típica: o en-

contro de dois chefes de exército, um vitorioso, o outro vencido; a ideia da batalha decisiva 

entre Alexandre e Dario ou a Europa e Ásia: expressão plástica dramática de força ativa de 

Alexandre e a passividade asiática de Dário. Athenion de Maroneia: reflexo do seu “Aquiles 

reconhecido por Ulisses” em frescos romanos de Pompeia.





 ▪ A escola jônica: terceira grande escola de pintura do século IV. Apéles: o maior artista desta 

escola, admirado pela Antiguidade, a Idade-Média e mesmo a Renascença como o maior 

pintor de todos os tempos (tentativas de refazer quadros seus, pelas descrições, de Duréc e 

Boticelli). Estabelecimento de um catálogo de 31 obras suas, todas desaparecidas. Originário 

de Colophon, na Ásia Menor, tornou-se cidadão de Éfeso, formou-se na escola de Phamphilos 

e trabalhou com Melanthios no quadro do tirano Aristrato de Sicione, entrando assim em 

contato com a corte macedônia. Chamado por Felipe, pai de Alexandre, torna-se um dos 

pintores oficiais da corte. Primeiros quadros: a pessoa do rei, seus feitos e os de seus nobres. 

Muitos retratos de Felipe e Alexandre: Alexandre como Zeus, o raio na mão, ou Alexandre 

conduzindo a paz, de pé sobre um carro de triunfo atrás do qual se arrastava a figura da 

guerra acorrentada; Alexandre como chefe de exército, a cavalo (o cavalo pintado de ma-

neira tão ilusionista que os cavalos começaram a relinchar à vista do quadro); o retrato do rei 

macedônio Archelas, com sua família, primeiro retrato de grupo na pintura grega; viagem a 

Éfeso, quando Alexandre partiu para a Pérsia; viagem à corte de Ptolomeu em Alexandria, 

depois da morte de Alexandre; as intrigas da corte e a “Calunia” (que Dürer e Boticelli ten-

taram refazer): obra alegórica composta de noções abstratas e, apesar disso, cheia de vida e 

ação – personificação das forças naturais: o raio, o trovão, etc. – (Plínio o Moço) – quadros 

mitológicos. Uma Afrodite Anadioneme, emergindo das ondas (motivo muito aproveitado 

pelos escultores). Outra Afrodite, pintada na ilha de Cós, como a primavera, que teria ficado 

inacabada. Xenócrates sobre Apeles: “ultrapassou todos os pintores que foram e que serão”; 

dizia que aos outros faltava esta beleza particular que lhe era própria, a graça; dizia também 

que ele sabia até onde levar o quadro, pois “o cuidado demasiado muitas vezes prejudicava a 

graça e a facilidade natural para criar”, suas principais qualidades”; atribuição do invento de 

um verniz ou glacis preto que conservava as cores frescas e defendidas da poeira e moderava 

o agudo demasiado das cores muito vivas.

 ▪ Antiphilos: descoberta da caricatura. Aeton: autor da famosa “bodas de Alexandre e Ro-

xane” e a célebre “bodas Aldobrandini” (Vaticano) parece ser cópia deste quadro que Lu-

ciano descreveu longamente (impressionados por esta descrição, artistas como Rafael ou 

Sodoma procuraram reconstituir a obra perdida). Os “puttos” que animavam esta tela se 

tornaram, daí em diante, indispensáveis aos artistas. Theon de Samos: continua a tradição 

ilusionista de um Zeuxis ou de um Parrhanos (um quadro de um guerreiro com armadura 

em posição de ataque).

 ▪ Cerca do ano 300 a pintura grega compreendia todos os gêneros, salvo a paisagem, desco-

berta na época helenística e feita um gênero autônomo. Caminho da pintura grega em 150 

anos (de 450 a 300 a.C.): pela primeira vez na história mundial da pintura, por todas as fases 

de uma evolução, desde a pintura planária e restrita à silhueta até a pintura desenvolvida 

do claro-escuro ou, pelo menos, da luz e das sombras com efeito de profundidade espacial 

(três dimensões), a pintura utilizou durante muitos séculos os resultados conquistados pelos 

gregos. Depois, durante mais de mil anos, seguiu outros caminhos até que, na Renascença, 





descobrem de novo aqueles resultados, independentemente dos antigos e por razões diversas 

e com outras intenções. 

• Principais vestígios da pintura grega na Itália e nas antigas colônias gregas. Reflexo do estilo 

da pintura grega nas antigas pinturas encontradas na Itália. Pinturas gregas originais do 

século IV na Itália do Sul: pertencentes mais à arte romana primitiva que à grega (Paestum, 

por exemplo, foi conquistada no século IV por tribos italianas; a indumentária das figuras 

dos afrescos provenientes de Paestum são os dessas tribos vitoriosas e não gregos).

 ▪ A pintura dos vasos no século IV já não reflete o estilo da grande pintura: maior liberdade 

dos contornos, cruzamento audacioso e movimentado das figuras e dos grupos, consequência 

lógica do novo espírito artístico geral. Passagem do ponto culminante da pintura dos vasos na 

Ática no século V. Os pintores e oleiros do século IV não assinam mais suas obras. Decorações 

cada vez mais ricas, vestuários pregueados, cabeças coroadas de flores, posições graciosas, 

flexíveis e movimentadas. Realces em ouro e toda a espécie de cores. Combinação de relevos 

policromados com as cores do estilo de figuras vermelhas. Disposição das cenas e figuras: 

predomínio do arranjo em séries livremente superpostas – exemplos: a ânfora do Museu do 

Louvre (ilha de Melos), a Gigantomaquia; o vaso do British Museum (Rodes): Bodas de Peleu 

e Tétis; hídria do Museu de Karlsruhe: julgamento de Paris; a rica coleção de Ermitage de 

Leningrado (de Kerstsch), na Crimeia): decoração em ouro e cores sobre fundo preto.

 ▪ Exportação principal da cerâmica, no templo de Alexandre: Itália meridional e Nordeste 

do Império Helênico. Cessação do comércio com a Etrúria e pouco depois esgotamento da 

indústria cerâmica de Atenas.

 ▪ Evolução final da pintura grega dos vasos no solo italiano: cidades gregas das províncias da 

Aquília e de Lucânia. Tarento, na Aquília, centro principal: grandes vasos sobrecarregados de 

cores e decorações, toda a ornamentação grega conhecida. Disposição: figuras livremente super-

postas e também o arranjo de faixas esquemáticas; prevalecimento da superposição das figuras 

sobre uma representação que obtinha o efeito espacial dos planos distantes ou mais próximos; 

redução das linhas indicando o terreno em baixo das personagens a pontos amarelos ou brancos 

donde sabem às vezes flores e heras; pedras e rochedos alternando com esses pontos.

 ▪ Assunto: muitas vezes da tragédia e então o centro do quadro é formado por uma “aedicula” 

(imagens esquemáticas de um templo ou de um palácio). Nos vasos funerários o centro é 

ocupado pela imagem do momento do defunto. Cores: “brun” (pardo), amarelo, nuances 

do branco, pardo avermelhado. Museu de Nápoles, rico em vasos desse gênero. Exemplos: a 

cratera do Louvre: Oreste Eumenides; Munique: dois grandes (Hades e a lenda dos Argonau-

tas); Berlim: ânforas (julgamento de Paris, batalha das Amazonas e a travessia da Europa); 

Boston: cratera com volutas (Aquiles matando Thesites) – semelhança dos vasos lucanienses 

aos vasos áticos contemporâneos; assinaturas dos artistas do tempo (só nos vasos lucanien-

ses): Asstéas, Lasimos e Phyton. 





A arquitetura grega no século IV a.C. 

 ▪ Manifestação do novo espírito nas obras de arquitetura: formas mais ricas e mais leves. 

Século leigo; tarefas diferentes: projetos de urbanismo (fundação de cidades), edifícios cívi-

cos (teatro, halls, bibliotecas), palácios ou teatros de pedra, arsenais, pórticos, moradas sun-

tuosas, túmulos ricos. Raros templos: Didymeion de Mileto, santuários de Atena em Tegeia 

e em Priema. Gosto pela ordem jônica que cederá depois à ordem coríntia. Espírito fantasista 

em toda a Helade: pequeno monumento “chorigique” de Lisicrates, em Atenas; rotunda do 

recinto de Atena Pronaia, em Delfos. Raro emprego do estilo dórico e perda de seu caráter 

severo e austero: templo de Atena Aléa em Tegeia (capital de Arcádia), cujo projeto é atribuí-

do a Scopas (só externamente um perípteros dóricos de 6:13 colunas – cela com três naves de 

coluna jônica e pronaos com colunas coríntias. Templo de Apolo em Delos e o de Zeus em 

Nemeia. Acréscimo de 12 colunas no templo de Eleursis. 

 ▪ O Leonideion de Olímpia construído por Leonidas de Naxos (segunda metade do século 

IV), morada para legações estrangeiras ou hóspedes ilustres (exterior: colunas jônicas; pátio 

interno: colunas dóricas).

 ▪ O “tholos” de Epidauro: (sala circular, local de sacrifícios, provavelmente de Policleto o 

Moço); combinação dos estilos dórico e coríntio.

 ▪ O “monumento de Lisicrates” (334 a.C.), o exemplo mais antigo de um monumento inteira-

mente de estilo coríntio e em que as colunas coríntias apareciam pela primeira vez também 

no exterior: um soco quadrado sob uma construção circular de colunas coríntias muito 

elegantes, coberto por um teto cônico, coroado de um magnífico capitel coríntio, que supor-

tava o tripé em bronze que Lisicrates (provedor das despesas) presenteou ao corpo de jovens 

que ganhou o prêmio.

 ▪ Fachadas dos túmulos esculpidos nas rochas na Lícia (Mira, Telmessos, Antiphellos). Monu-

mentos de estilo jônico, principalmente na Ásia Menor: templos de Éfeso e Didima, perto de 

Mileto (o Arteminion e o Didimeion, reconstrução de antigos santuários); o Artemision de 

Éfeso (arquiteto: Cheirocrates); as “colunas caelatae” (parte inferior do fuste com relevos); a 

reconstrução do Didimeion (332, planos de Paeonios de Éfeso e Dafnis de Mileto): dípteros 

com duas filas de colunas, 10:21; soco de sete degraus.

 ▪ Templo de Atena, em Priene (arquiteto: Pitios): colunas consideradas como protótipos de 

colunas jônicas desenvolvidas.

 ▪ O Mausoléu de Halicarnasso (arquitetos: Pitios e Satiros, 351): transformação ideal do tipo das 

antigas torres funerárias da região, sobre um pedestal formado de alguns degraus, envolvido 

por uma colunata de 9:11 colunas jônicas; teto formado por uma pirâmide em escada achatada, 

coroada por uma quádriga com as estátuas colossais do rei Mausolo e da rainha Artemisa.





 ▪ O Filipeion de Olímpia: monumento circular de estilo jônico (337-334) erigido por Filipe da 

Macedônia; 18 colunas jônicas.

 ▪ Os teatros gregos do século IV: de planta semelhante aos do século V, tornam-se edifícios 

mássicos, com anfiteatros e cenas de pedra. O teatro Dionisos (Atenas, terminado sob a ad-

ministração de Licurgo, 338-326): subsistiu anfiteatro com três ordens para os espectadores 

e com tronos de mármore, lugares de honra nos primeiros degraus. O teatro de Epidauro 

(Policleto o Moço, talvez um terceiro, cerca de 330 a.C.): duas ordens, a primeira dividida em 

12, a superior em 22 segmentos; pela primeira vez um muro de proscênio em pedra, ornado 

de meias-colunas jônicas diante da grande cena; ao lado dos “paracênios” se reconhecem 

ainda os orifícios para os “periatos”, os cenários móveis, utilizáveis de três lados.

 ▪ O teatro de Megalópolis, na Arcádia (o maior): a cena, ornada de 14 colunas, formava o 

vestíbulo do Thersilion (sala de reunião: 66x52m).

 ▪ A habitação privada no século IV: transformação da planta fundamental. Escavações no 

Pireu: fundações de casa com pátios. Uma casa em Priene: existe ainda um corredor de 

entrada que acompanha o pátio; no fundo do pátio, a “prostas”, sala que abre para o pátio 

através de uma colunata e dá acesso à peça principal do fundo, o “oicos; a casa fechada para 

a rua de todos os lados por muros. 





Introdução à escultura helenística

 ▪ Divisão do império de Alexandre entre seus generais: 

1) Egito – Ptolomeu;

2) Síria – Seleucus;

3) Macedônia – Antigono – Pérgamo – Lisímaco, logo substituído por Filetairos, que entronizou 

a dinastia dos Atalides – Ritinia – Nicodemo. O Ponto e a ilha de Rodes – estados independentes 

até o domínio romano.

 ▪ As grandes cidades da Grécia helenística: Pérgamo, Éfeso, Antióquia, Selencis, Alexandria. 

Aumento quantitativo para a arte grega; monumentos de grandes dimensões. Prova de vi-

talidade da arte grega: helenização de países imensos, satisfazendo a necessidades novas sem 

desvio do curso de sua evolução orgânica. Encontro com as velhas culturas do Egito e da Me-

sopotâmia. Os gregos não destruíram a arte desses velhos países: prosseguimento da arquite-

tura egípcia sob novos mestres estrangeiros; influências recíprocas; impossibilidade da fusão 

orgânica entre artes tão diversas na sua essência; predomínio da influência da arte grega.

 ▪ A Grécia e particularmente Atenas se tornam centros classicistas. Arte alexandrina: continu-

ação do século IV ático. Ásia Menor: tradições dos séculos precedentes muito vivas.

 ▪ Unidade artística: liberdade de trânsito, língua e literatura gregas. Evolução de cada país con-

forme suas diferentes particularidades econômicas, políticas, religiosas. Reconhecimento de 

uma tendência geral que, do ponto de vista estilístico, aparece na sequência de uma fase bar-

roca, rococó e classicista (correspondência apenas aproximativa, pois que a própria essência 

da arte grega designa-lhe os limites em face de um barroco ou um rococó verdadeiro).

 ▪ Evolução da arte helenística: 

1) tempo de pesquisas;

2) arte apaixonada, pomposa a princípio (barroca); depois graciosa, elegante, leve (rococó);

3) harmoniosa e bela, amável e pura, mas sem gravidade e sem austeridade (classicista).

 ▪ Inexistência de ordem cronológica nessas fases: dificuldade de classificações gerais da arte 

helenística, daí a preferência pela consideração dos assuntos tratados, dos sentimentos re-

presentados e da ambiência particular das obras helenísticas.

 ▪ Riqueza enorme de estilos e de tendências pessoais. Aumento considerável do interesse pelo 

retrato: esforço para representar os traços mais característicos do modelo sem temer a dis-
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sonância e a fealdade; o “encanto do feio”. Conservação de certo caráter ideal nos retratos 

dos príncipes.

 ▪ A representação do pathos: expressão patética abrangendo todas as formas possíveis da 

paixão e dos sentimentos exaltados: a dor física, a tragédia sentimental, a tristeza da derrota, 

a fúria do combate, desde a representação dos sentimentos mais íntimos até a grande pose 

teatral. Parentesco com a arte barroca do século XVII neste temperamento patético. Amor 

à representação característica (no sentido de uma perfeita imitação da natureza) até o ver-

ismo e, por outro lado, esta mesma necessidade conduz a um exagero das formas naturais a 

serviço da expressão sentimental apaixonada.

 ▪ A arte helenística complementa a arte grega clássica de duas maneiras: 1) tendência para o 

colossal, o caráter grandioso do objeto e da forma; 2) orientação para o amável, o idílico, 

as dimensões e as concepções íntimas (os encantos da beleza feminina). Pela primeira vez, 

representação de crianças verdadeiras em vez de adultos de dimensões reduzidas. Observa-

ção da vida diária de modo crítico, zombador, satírico ou grotesco – a caricatura: restrita às 

estatuetas.

 ▪ Limitação do horizonte (escultura helenística) às cenas da vida real: o espetáculo do mundo 

com toda a variedade de visões; a penetração total do homem; associação da natureza que 

envolve. Alexandria vai mais longe: reformou a concepção do baixo-relevo, que daí em dian-

te apresenta-se como um quadro: a escultura “ilusionista”, o baixo-relevo pitoresco que iria, 

durante séculos, ocupar um lugar cada vez mais importante.

A escultura em Pérgamo

 ▪ Dificuldades no estudo da arte helenística: 

1) conhecimento de poucas obras;

2) raros nomes de artistas, pouco dados sobre eles nos documentos literários;

3) dificuldade de distinção entre as obras helenísticas romanas e as obras criadas no império 

helenístico antes da conquista romana.

 ▪ Alguns centros artísticos particulares do império helenístico, na Ásia Menor, na Grécia e 

no Egito, entre eles, a cidade de Pérgamo (fontes mais abundantes: textos de Plínio o Moço, 

Pausânias).

 ▪ Glorificação das vitórias de Atale I e de Eumene sobre os Galates (gauleses) pelos fundidores 

de bronze Epigonos (ou Isigonos), Phyromachos, Stratonicos, Antigonos (Plínio o Moço).  

Ereção por Atale I de um ex-voto (201), junto à Acrópole de Atenas, representando, em gru-

pos e estátuas isoladas, as vitórias dos gregos sobre os gigantes e as amazonas, sobre os persas 

e os galates (Pausânias). Com apoio nos textos, foi possível identificar um grande número 





de figuras antigas dispersas em todos os Museus do mundo como pertencentes a este monu-

mento (divergência entre os arqueólogos sobre tratar-se de originais da escola de Pérgamo 

ou de cópias – alguns atribuem mais antiguidade às figuras de mármore cinzento que às de 

mármore branco); outro monumento comemorativo construído por Atale I em Pérgamo 

(225), de que foram encontradas as estátuas. Em ambos, figuras de guerreiros moribun-

dos ou feridos. O famoso “Gaulês moribundo” e o grupo do “Gaulês e sua mulher”, do 

monumento de Pérgamo. Semelhança das figuras do ex-voto de Atenas às citadas, quanto ao 

caráter estilístico e ao motivo, mas dimensões diferentes: as de Atenas, metade do tamanho 

natural; as de Pérgamo são às vezes de dimensão colossais, às vezes de tamanho natural. 

Figuras do ex-voto de Atenas: a amazona caída, um gigante barbado, em posição análoga, o 

persa ferido, um gaulês moribundo, duas estátuas de persas.

 ▪ Características comuns às estátuas nos dois monumentos: o estilo realista, a concepção paté-

tica, o motivo histórico. Continuação indireta da orientação de Lisipo: ao realismo objetivo 

junta-se o caráter patético, a concepção dramática subjetiva (a representação da beleza bárba-

ra, rude e indisciplinada desses tipos gauleses, tão diferentes do tipo grego da beleza, não teria 

sido possível no templo de Lisipo). Novidade na escolha do motivo: representação de cenas 

históricas (pelo menos da glória pessoal de um rei ou chefe de exército como um Pérgamo).

 ▪ Algumas características da nova concepção plástica: 

1) as linhas de entorno já não têm a pureza das figuras clássicas, mas são movimentadas, pitores-

cas; a figura não é mais inscrita nos limites do contorno, mas parece ultrapassá-lo;

2) as formas de detalhe (por exemplo, num rosto) deslizam umas sobre as outras: a luz e as som-

bras não têm mais a função de acentuar as formas particulares, mas, pelo contrário, de atenuar 

os limites, de pôr acentos fortes, pictóricos (a figura do Gladiador moribundo do Capitólio é 

ainda a mais clássica entre todas essas estátuas).

 ▪ A decoração do grande altar de Zeus em Pérgamo (Eumene II, 197-159 a.C.): a frisa de 

130m de extensão, com 2,30 de altura (triunfo dos deuses sobre os Gigantes): se se quer 

aplicar o nome de “barroco” para designar as obras da época helenística, deve-se reservá-

lo para esta decoração.

 ▪ Comparação deste alto-relevo a um outro já muito movimentado da época clássica; por 

exemplo, a decoração do templo de Apolo em Bassai: diferença menos de essência que de 

intensidade. A respeito do altar de Pérgamo: “um espírito despregando da tradição tudo o 

que ela indicava de audaz, de novo e levá-lo a termo” (absurdo de falar de decadência da arte 

grega a respeito desta obra).

 ▪ Renovação de um velho tema: livre curso ao patético, à dor, à força, à violência. Vestígios de 

pintura na frisa. Frisa no interior do monumento: estilo diferente, mais próximo do estilo 

pitoresco dos relevos alexandrinos: diversos planos, paisagem no fundo, partes de figuras 

saindo do quadro, muitos acessórios (o mito de Telephos).





 ▪ Obras isoladas da escola de Pérgamo: “la belle tete” de Pérgamo (exemplo do novo tratamento 

das formas de detalhe); o retrato de Atale I; uma Niké; duas estátuas de dançarias e um alto-

relevo pitoresco (Hércules libertando Prometeu); a herma de Phileraitos (cópia romana).

 ▪ Nomes de artistas: Phyromachos (reconhecimento de um “Asleios” de sua autoria numa 

cabeça colossal do Museu de Termas, Roma); Nikeratos: (reconhecimento de um gaulês feri-

do de um grupo de sua autoria, um torso do Museu de Atena, achado em Delos).

 ▪ A influência da escola de Pérgamo: grande e durável, principalmente na arte das cidades 

da Ásia Menor. A frisa do templo de Atena Polia, em Priene, influenciada pela grande frisa 

pergamesa (gigantomaquia). O relevo da “Apoteose de Homero” de Archelaos de Priene (in-

fluência da pequena frisa pitoresca de Pérgamo). A frisa das Amazonas do templo de Ar-

temisa, em Magnésia (cópia da frisa do Mausoléu de Halicarnasso). As figuras colossais do 

altar principal de Magnésia e os fragmentos de uma estátua de Zeus Sosipolos do mesmo 

templo (Museu Pergamon de Berlim).

 ▪ A escola de Éfeso, particularmente influenciada por Pérgamos: o “Gladiador Borghese” (de 

Agasias de Éfeso 50 a.C.); na realidade, um infante combatendo um cavaleiro (assinado no 

tronco de árvore); semelhança ao Discóbolo de Miron na instantaneidade do movimento, 

porém, muito mais realista.

 ▪ A Vênus de Mélos (Milo): discussões sobre a data sem conclusão: características que su-

gerem Praxíteles, Lisipo e até mesmo Scopas – considerada como obra eclética do fim do 

século IV; descoberta, em 1820, de uma inscrição no mesmo local em que se achou a estátua; 

se pertencesse à escultura indicaria que a obra era do 1º século a.C., executada em Antióquia 

do Mandre; seria então a imitação renovada de um tipo do século IV (opinião dos eruditos 

alemães); é certa a sua inspiração nos tipos de Afrodite do século IV.

 ▪ Torso de Apolo, achado em Trales: transformação de um tipo praxiteliano. As cópias em 

mármore do grupo de “menino e o ganso” de Roethos de Calchedon, bitiniense (o original 

era em bronze). O “Spinario Castellani”, talvez do mesmo artista. “A velha bêbada”, talvez 

alexandrina.

 ▪ A famosa “Vênus acocorada”: obra asiática certa; cópias romanas do Vaticano e o torso do 

Louvre, original de Doidalos, bitiniense (século III a.C.); exemplo da transformação dos te-

mas do século IV pelos artistas helenísticos: última sequência da arte sensualista de Praxíte-

les – “A Ariana” do Vaticano: origem asiática; a mesma concepção plástica da “jeunefille 

d’Antium” do Museu das Termas, Roma.

 ▪ As artes menores: as terracotas asiáticas; as de Mirina particularmente famosas (grande 

coleção no Louvre).





 ▪ Ilha de Rodes: influência notória da arte pergamesa – o famoso “Touro Farnésio”, de 

Apolônios e Tauriscos de Trales (original do século II a.C.); incerteza se a obra do Museu 

de Nápoles é a original (o grupo colossal foi encontrado perto das Termas de Caracala em 

Roma, sob o papa Paulo III, Farnésio): tema tirado da Antiope de Eurípedes; efeito pitoresco, 

um pouco teatral, e apesar disso dramático; virtuosismo: classicismo e barroco.

 ▪ Aristonidas: continuou a tendência patética e dramática de Pérgamo; uma figura de Atamas 

(pai que enlouqueceu porque matou o filho), obra perdida; atribuição do grupo de Menelau 

salvando a pele de Patrocle (Loggia dei Lanz, Florença) e a cabeça patética da medusa ador-

mecida (Museu das Termas, Roma).

 ▪ Philiscos: o grupo de Apolo, Artemisa e as 9 Musas (reflexo desta obra num relevo da Apo-

teose de Homero do British Museum e algumas figuras isoladas, por exemplo, a Polynuria 

do Museu de Berlim).

 ▪ Agesandro, Plydoros e Athanadroros (século I a.C.): autores do “Laucoon” do Vaticano, que 

esteve no palácio imperial de Tito, em Roma (50 a.C.); obra que despertou grande entusiasmo 

em outras épocas; paroxismo de sofrimento, todos os músculos crispados, angústia e deses-

pero – virtuosismo – os dois filhos de Laocoon: homem de talhe reduzido e não crianças.

 ▪ O Marsyas pendurado numa árvore (Museu de Berlim) e o Arrotino (Offices, Florença) 

aparentados às obras citadas pelo seu realismo.

A escultura em Alexandria

 ▪ Alexandria: ao lado de Pérgamo, nova cidade cosmopolita, outro grande centro cultural do 

império helenístico; florescimento de todas as artes da Grécia; formação de um novo estilo: 

ousado, variado, pitoresco, para o qual a lembrança das antigas tradições tinha menos im-

portância que a preocupação de acomodar a arte aos gostos de uma civilização original.

 ▪ Contato com o Oriente: aproximação das divindades gregas e egípcias até a fusão: Zeus – 

Serapis, Afrodite – Isis, Eros – Hapocrates. Predomínio da arte grega no século I quanto à 

escultura: concepção realista, pitoresca, às vezes satírica e grotesca. Obras de estilo idealista: 

o busto de Homero (mesmo estas obras mostram a influência do novo realismo), retratos 

dos diferentes reis Ptolomeus – O “Senéca” (bronze): obra tipicamente realista.

 ▪ O antropomorfismo grego: a famosa estátua do Nilo: inspiração do novo antropomorfismo 

mais diretamente na natureza; da Antiguidade até hoje esta estátua foi copiada muitas vezes. 

A evolução dos tipos de sátiras e bacantes com a substituição progressiva do seu caráter ori-

ginal mitológico pela acentuação das características da natureza; exemplo: os diferentes tipos 

de “sátiros dançantes” (vida Borgluse, Museu de Nápoles); divindades do mar: a cabeça de 





“Oceanos” (Museu do Vaticano – em vez de sobrancelhas, nadadeiras; na barba, em forma 

de ondas, delfins); o Netuno Chiaramonti (Vaticano).

 ▪ O Hermafrodita adormecido do Louvre e a Afrodite Callipygos de Nápoles, ambos de caráter 

sensual, voluptuoso, atribuídos à arte de Alexandria.

 ▪ Representação em dimensões reduzidas de tipos populares, figuras de gênero: vendedor am-

bulante núbio, cantor núbio, menino mordido pelo ganso, figuras grotescas; figuras de Pig-

meus (papel semelhante ao dos “bobos” das cortes reais da Idade Média).

Relevos:
 ▪ As pedras funerárias: trabalhadas em pedra calcária alexandrina: formas livres da arte 

helenística, diversidade de atitudes e de concepções; traços de policromia.

 ▪ Glíptica: moedas e camafeus, retrato dos príncipes. Camafeus célebres: retratos de Ptolomeu 

II e de Arsinoé (Viena e Leningrado). Vasos talhados em pedras preciosas, com ricos relevos: 

vasos de onyx (Museu de Brunswich e de Nápoles); o vaso de Nápoles, a “Tazza Farnesina”, 

com a representação de uma festa às margens do Nilo, na parte interna; vasos de metal com 

relevo: caráter pitoresco. Tentativa de explicação desse caráter da decoração dos vasos de 

metal pela técnica de relevo em metal (partindo da superfície plana que constituirá o fundo; 

trabalha-se em altura, empurrando o metal até elevações irregulares; na pedra é o contrário: 

trabalha-se em profundidade, começando-se a talhar a superfície plana que constituirá o 

primeiro plano) – explicação que já não é aceita, pois se demonstrou que o primeiro estilo 

alexandrino dos vasos em metal é relativamente simples, sem diferenças de plano marcadas. 

O verdadeiro estilo pitoresco do século I a.C.: obras dos artistas romanos helenizados, que 

trabalhavam segundo modelo de gesso, de cera ou de argila. Verdadeiros relevos helenísticos 

dos séculos II e III a.C.: os mais simples e mais planários.

 ▪ A maior parte dos vasos que compõem o “tesouro de Hildesheim” (Museu de Berlim), o 

tesouro de Boscoreale (Louvre), o de Bernay (Biblioteca Nacional, Paris), trabalhos greco-

romanos do século I a.C.; as taças dos centauros (Museu de Nápoles) e as do tesouro de 

Bonay: século I a.C. ou mais tarde. Vasos em bronze do Museu de Budapeste; vasos e pratos 

em prata (achados no Egito, Museu de Berlim). Provavelmente de origem alexandrina. Rele-

vos da taça “Neoptelemos” e de uma taça de centauro do Museu de Munique, bem como de 

um prato, de Delos: obras puramente helenísticas.

 ▪ Relevos em mármores de estilo pitoresco: 

1) propriamente helenísticos;

2) greco-romanos: fundo de paisagens constantes. Relevos helenísticos mais antigos, onde os 

elementos de paisagens estão em relação direta com o assunto: cena de sacrifício (Munique) e o 

relevo Donon (Viena).





A escultura Ática (Nova escola ática)

 ▪ Esgotamento da arte na Grécia propriamente dita, durante a época helenística, na repetição 

de obras antigas, em réplicas mais ou menos livres de modelos famosos. A maior parte dos 

artistas áticos já não trabalha, nos séculos I e II a.C. em Atenas e para os atenienses, mas 

em Roma e para os romanos: a Grécia já é uma província romana; os artistas designam-se 

como atenienses nas assinaturas: Apolônios de Atenas, filho de Nestor, Glycon de Atenas, 

Cleomene de Atenas, filho de Cleomene; daí o nome de “nova escola ática”. Distinção entre 

esta nova escola ática, filiada à arte helenística grega, do helenismo itálico.

 ▪ Damophon de Messene (Peloponeso): exceção entre os artistas-copistas; reparou a estátua 

do Zeus de Olímpia, criou obras em técnica acrolítica, mas substituindo o marfim pela ma-

deira dourada (mais barata), trabalhou principalmente em mármore: grupo de Demeter, 

Artemisa e Coré (santuário em Lysocusa), encontrado, em parte.

 ▪ Artistas atenienses helenísticos e tradicionalistas: Chaerestrate: a Themis de Rhammonte; 

Eubulides o Velho: atribuição da estátua sentada do filósofo Chrysipplos; volta ao estilo das 

estátuas divinas de Fídias.

 ▪ Artista-copista: Antiochus de Atenas: cópia da Atena Partenos (Museu das Termas). 

Apolônios, filho de Archias, ateniense: cópia da cabeça do Doríforo de Policleto (Nápoles). 

Glycon de Atenas: Hércules Farnésio (cópia de um original de Lisipo). Apolônios de Atenas, 

filho de Nestor: o Torso do Belvedede (Vaticano – talvez cópia de um original de Lisipo ou 

de seu atelier); a estátua do boxeador (Museu das Termas); espírito realista das escolas de 

Pérgamo e de Alexandria. Dionisos e Timarchides de Atenas: estátua de Ofelius (Museu 

de Delfos); repetição do Hermes de Praxíteles. Cleomene, filho de Cleomene: Germanicus 

(Louvre), nobre romano, cópia de um tipo de Hermes.

 ▪ A Vênus de Médicis (Ofícios, Florença): obra atribuída a Kephistodos o Moço – entretanto, 

tem características que a aproximam da nova escola ática helenística dos séculos I e II a.C. 

(por exemplo: os “amores” que acompanham a deusa); transformação do tipo da Afrodite 

Emidia de Praxíteles. 

 ▪ A Vênus de Siracusa: variação do mesmo tipo, autor desconhecido, obra eclética.

Relevos: 
 ▪ Caráter eclético; ao contrário dos relevos pitorescos de Alexandria, não utilizam um fundo 

unitário de paisagem; as figuras são separadas por intervalos muito distanciados. Tipos de 

figuras: todos os modelos antigos, de estilos e épocas diversos. Caráter comum: técnica per-

feita, mais fria, emprego de modelos os mais diversos numa obra. Artistas decoradores: Sal-

pion de Atenas: âncora de estilo arcaizante, cena de sacrifício (Louvre). Pontius de Atenas: 

vasos das Mênades (Capitólio).





A arquitetura helenística 

• Conhecimento da arquitetura helenística das cidades recentemente fundadas – Antióquia, 

Selencis e mesmo Alexandria: descrições dos escritores; ricas em edifícios magníficos; palá-

cios reais (às vezes em quarteirão inteiro), bibliotecas, teatros, estádios, termas.

 ▪ Influência das tradições orientais. Arquitetura livre: continuação do desenvolvimento que 

começará no século IV. Inovações importantes: 1) advento da arquitetura axial (atribuída 

em parte à influência oriental); 2) formação artística da área que circunda o edifício (praças, 

pátios, paisagem): preocupação pela escolha do terreno.

 ▪ Procura de efeito pitoresco, nos conjuntos, maior estabelecimento das plantas exatas para 

cidades inteiras, utilizando os elementos naturais como meios de expressão artística; talvez 

mesmo criação de paisagens artificiais: jardins, grupos de arborização (como, mais tarde, os 

arquitetos do barroco).

 ▪ Novos elementos construtivos: emprego usual da abóbada (quase inexistente na época clás-

sica); entretanto, não foram exploradas todas as possibilidades de sua aplicação como novo 

elemento da formação artística do espaço (só depois os romanos foram às últimas conse-

quências deste novo fator construtivo); material mais usado: o tijolo.

 ▪ Preservação da coluna como base fundamental da arquitetura ao lado da construção aboba-

dada: colunatas, pórtico, peristilos.

 ▪ Desaparecimento das antigas arquiteturas helenísticas de Alexandria: conhecimento do pla-

no de conjunto, mais pelas descrições do que pelo resultado das escavações. O grande farol: 

na ilha de Faro, cujo nome tornou-se depois de todos os faróis (280 a.C., pelo Cnidiense 

Sostrato).

 ▪ Vestígios numerosos de arquiteturas helenísticas na Grécia e na Ásia Menor. Acreditou-se 

muito tempo que as abóbadas de berço da galeria de entrada no hipódromo de Olímpia, cons-

truído em 100 a.C. constituíssem o mais antigo exemplo de uma construção abobadada na 

Grécia. As escavações demonstraram posteriormente que o conhecimento da abóbada, feita 

de pedras aparelhadas, remonta pelo menos ao século V a.C. Somente na época helenística 

foi que os arquitetos gregos começaram a usá-la mais frequentemente. Embasamentos de 

Ptolemaion, na ilha de Samotrácia: galeria abobadada. Templo de Apolo em Didymo, perto 

de Mileto: galerias abobadadas dos dois lados da entrada. Templo de Atena, em Pérgamo: 

construido sobre verdadeiras abóbadas de berço.

 ▪ Renúncia, ainda por muito tempo, às construções de abóbadas feitas de cantaria para os an-

dares superiores. Continuou-se a construí-los de pedras retas amontoadas horizontalmente 





que se escavavam em seguida. Exceção: a sala principal do ginásio de Éfeso (coberta por três 

abóbadas de aresta; predomínio da arquitetura não abobadada, com colunas, na Grécia, ilhas 

e Ásia Menor. Terminação de templos e construção de novos. Coexistência das ordens dórica 

e jônica: tratamento mais livre ou execução fria. Aparecimento da ordem coríntia no exterior 

dos edifícios: templo de Zeus, em baixo da Acrópole de Atenas (começado sob Pinistrato em 

estilo dórico, continuado sob o rei de Antióquia IV de Syr, 174 a.C. em estilo syro-coríntio). 

Capitéis coríntios simplificados na “torre dos ventos” em Atenas (horímetro de planta oc-

togonal: figuras em relevo de oito ventos principais que ornavam oito placas no exterior das 

paredes; cobertura: pirâmide achatada octogonalmente, coroada por um Tritão – catavento 

que, com seu tridente, indicava a direção do vento.

 ▪ Transformação dos capitéis das colunas: novas decorações; mistura das três ordens; ins-

piração nos capitéis egípcios em forma de palmas; capitéis persas em forma de touros.

 ▪ Liberdade nas plantas e elevações: construções circulares (o pequeno templo de Arsinoé em 

Éfeso, influenciado pelo Tholos de Epidauro e pelo Filipeion de Olímpia – livre decoração 

dos dois andares). O templo de Cabir, em Samotrácia: parece de funda da cela arredondado 

e diante deste meio-círculo, uma espécie de transepto com saídas laterais (lembra, no con-

junto, a planta das primeiras igrejas cristãs). O templo de Artemisa, em Magnésia, (arquiteto 

– hergomeno, contrário ao estilo dórico): pseudodípteros com 8:15 colunas jônicas, cujos 

capitéis foram modelos preferidos dos arquitetos romanos; no frontão, janelas em vez de 

decorações esculpidas.

 ▪ Os altares colossais muito disseminados: tipo de arquitetura característica da época helenís-

tica. O altar de Zeus, em Pérgamos: embasamento de 30m²; grande escadaria para a sala do 

altar, cercada de colunas, abrindo só para a frente e sem cobertura; sala com dois andares 

construídos sob Atale II (159-138) em Pérgamo: relevos com armas e troféus na frisa, motivo 

realista inédito. Stoa com dois andares, sob o mesmo rei: 112 metros de extensão, servia 

como armazém.

 ▪ Desenvolvimento do tipo original das basílicas: salas com colaterais e uma nave principal 

iluminada por janelas dispostas no teto alteado.

 ▪ A câmara municipal de Mileto (conhecida apenas por descrições): exemplo de arquitetura 

axial helenística, entrada acentuada, disposição simétrica dos diferentes edifícios que for-

mam o conjunto; o terreno em volta do edifício ordenado, as estátuas que ornavam a praça 

dispostas no eixo do prédio central.

 ▪ Desconhecimento da pintura de Pérgamo: talvez maior preocupação pela decoração pitor-

esca dos edifícios suntuosos. Atelieres de mosaico célebre, de Pérgamo. Sosos, o artista mais 

famoso desta técnica (oikis asarotos: a casa não varrida): maneira ilusionista. Várias cópias 





de um trecho com uma bacia cercada de pombas (a mais famosa: da vila Hadriana, Museu 

do Capitólio, Roma). Cópia do mosaico inteiro num outro, proveniente de uma casa do 

Aventino (Vaticano). 

A pintura helenística

A pintura em Alexandria
 ▪ A grande importância da escola de Alexandria para o desenvolvimento da pintura antiga: 

a eclosão de um novo gênero – a paisagem. Desaparecimento dos originas; conservação do 

estilo geral nas pinturas de Pompeia e Herculano e nas Fayum, Egito (época dos impera-

dores romanos).

 ▪ O nascimento da paisagem em Alexandria: os dois pintores greco-egípcios Demétrios e 

Serapion. Demétrios: (180-150 a.C.) trabalhou em Roma; famoso como pintor de paisagens. 

Serapion: também viveu em Roma (Plínio o Moço: “sabia representar excelentemente cenas, 

mas não sabia pintar homens”). No templo de Zeuxis: provavelmente fundos unitários do 

ponto de vista espacial, porém como elementos de menor importância em comparação às 

figuras. Os pintores helenistas: abandono dessa concepção; a princípio, diminuição da es-

cala das figuras que, pouco a pouco, tornam-se simples figurantes para um fundo de paisa-

gens. Desaparecimento das figuras: a paisagem torna-se o assunto exclusivo do quadro. Esta 

evolução é obra dos artistas gregos ainda que se tenha processado já sob o domínio romano: 

a designação da paisagem artística em latim é a palavra “topia”. Legendas gregas nas “paisa-

gens com Ulisses” (Vaticano) do templo de Augusto (indicação de que tiveram originais 

gregos artísticos, cuja criação é obra dos artistas helenísticos).

 ▪ As pinturas de Pompeia e Herculano: 

1) verdadeiras pinturas murais e como tais concebidas;

2) cópias de quadros de cavaletes, aplicadas como pinturas murais decorativas. (algumas mes-

mo deste grupo são caracterizadas como quadros de cavaletes pelo enquadramento pintado, 

arquitetônico).

 ▪ Explicação destas cópias dos quadros de cavalete em afresco na própria história das deco-

rações murais helenísticas: verdadeiros quadros sobre madeira pendurados nas paredes só 

foram achados em casas romano-helenistas com quadros de mestre: eles eram pendurados 

no meio da parede, colocados diante da parede ou ainda embutidos já na parede: na época 

helenística as paredes das casas ricas eram revestidas de mármore ou de metal; os quadros 

foram retirados das paredes; desceram-nos ao chão, onde foram copiados em mosaico; às 

vezes transformavam-nos em relevos de mármore ou metal, mas na maior parte dos casos os 

quadros conservavam seu antigo lugar no meio da parede. Só os ricos podiam ter o luxo de 

uma decoração tão custosa: as obras dos mestres se tornam mais raras e por razões econômi-

cas se começa a imitar as decorações de mármore e de metal num material mais econômico: 





o “stucco”. Depois imitam-se em pintura, sobre o stucco, as antigas decorações preciosas 

(primeiro estilo de Pompeia). Finalmente copiam-se, com o resto da decoração, os quadros 

de cavalete que ornavam as paredes, em técnica “al fresco”.

 ▪ Está provado que as decorações pictóricas do segundo estilo de Pompeia são baseadas nas 

pinturas alexandrinas; conclui-se que os quadros do primeiro estilo retomam igualmente as 

obras alexandrinas.

 ▪ Outras obras que permitem fazer ideia do estilo dos quadros de cavalete em Alexandria: as 

máscaras das múmias egípcias, que são retratos pintados sobre uma delgada placa de ma-

deira (algumas são dos tempos dos Ptolomeus, mas a maioria é da época romana).

A pintura na Grécia e na Ásia Menor

 ▪ As mesmas tendências que as de Alexandria. Poucas obras originais: algumas sobre as pare-

des dos túmulos e pedras funerárias (onde a pintura substitui as decorações esculpidas). 

Pinturas murais descobertas nos túmulos da Eritreia: coroa de flores. Túmulo do século 

III a.C.: quadro de uma casa com cobertura em terraço, pintada de maneira perspectívica; 

uma construção que lembra uma tenda e uma palmeira (motivos de paisagens sem figuras 

também na Grécia). Cópias de afrescos de um túmulo coríntio do século II a.C. (Museu 

Nacional de Atenas): frutos e naturezas mortas; na parte superior, cenas com figuras, e no 

meio, entre os frutos e os quadros com figuras, pinturas de figuras isoladas ao lado de nichos 

funerários. Cópia de uma paisagem com árvore, sem figuras (século II a.C., Museu Nacional 

de Atenas). A pedra funerária pintada, achada em Paegásea na Tessália: no interior, uma 

câmara mortuária, onde repousa o defunto, no primeiro plano; uma ponta aberta deixa 

entrever, no fundo, uma segunda peça onde se encontra uma criada (esta figura, menor, 

conforme as leis da perspectiva linear). Pedra funerária de Pelgasé: figuras isoladas ou em 

grupos sem paisagem ou fundo particular. Representação dos temas tirados das tragédias ou 

da mitologia clássica: figuras no primeiro plano, sobre uma cena estreita e limitada para o 

segundo plano.

 ▪ Os pintores que continuaram a tradição da grande pintura clássica: Nearchos (autor de um 

quadro de Afrodite entre “caritas” e “puttos” – outro representando a loucura de Hércules).

 ▪ O mais famoso mestre da época helenística (pintura monumental): Timomachos de Bizan-

cio (século I a.C. – uma “Medeia preparando sua vingança”, a Medusa “corgo”, a “ loucura 

de Orestes” e a “cólera de Ajax”); reflexo do estilo da “Medeia” numa pintura de Pompeia 

(Museu de Nápoles).

 ▪ d’Alabanda, que trabalhou em Tralles: citado por Virtruvio como inventor das arquiteturas 

fantasistas que, mais tarde, desempenharão um papel importante nas decorações de Pompeia.





 ▪ Quadros de gênero e de costumes: ramo particular da pintura helenística. Primeiro repre-

sentante no século IV: Antiphilos – grande desenvolvimento do gênero.

 ▪ Gráficos: naturezas mortas, assuntos da vida diária, com atelieres de sapateiros, lojas de 

cabeleireiros; animalista. O nome de Graphicos Phyrarografos (o pinta-monos, o pintos da 

miséria, do feio; vingança dos pintores do estilo monumental, cujos quadros não atingiam às 

vezes o preço dos seus quadros). Philiscos: pintor de costumes, cenas de interior (um “atelier 

de pintor”). Simos, idem. Calates: cenas de comédia (“comicae tabellae”), aproximação nos 

mosaicos conservados de Dioscuridade Samos. 

 ▪ A escultura helenística em relação à pintura: maior afastamento das tradições clássicas (ex-

ceção da pintura de gênero).

 ▪ Desconhecimento da pintura de Pérgamo: talvez a maior preocupação pela decoração pito-

resca dos edifícios suntuosos. Atelieres de mosaicos célebres, de Pérgamo: Sosos, o artista 

mais famoso desta técnica (Oikos asarotos: a casa não varrida): maneira ilusionista  – Várias 

cópias de um trecho com uma bacia cercada de pombas (a mais famosa: da vila Hadriana, 

Museu do Capitólio, Roma) – cópia de um outro mosaico interior proveniente de uma casa 

do Aventino (Vaticano). 





A  pintura da Renascença na Itália

I. O despertar do estilo novo
As grandes personalidades da arte florentina na época da Renascença – a pintura: revelação par-

cial dessas personalidades.

 ▪ A evolução que precedeu a arte do Quattrocento. O estudo da história geral é indispensável 

para compreender o aparecimento e a significação da arte da Renascença.

 ▪ Os precursores: Giotto (Giotto di Bondone – 1266-1337 Florença). Obras principais: A im-

portância universal de Giotto – o primeiro artista “moderno” em relação à Idade Média. 

1) Novo princípio de composição que torna objetiva a relação ente o espectador e o quadro.

2) Nova objetividade da composição artística; realidade nova, realidade artística.

3) A plasticidade corporal das figuras; relação espacial contínua.

4) Unidade espacial e ótica da cena.

5) Expressão adequada de forças naturais, físicas e psíquicas.

6) Aprofundamento da expressão da alma humana.

7) Criação de um estilo ideal e monumental fundado no conhecimento do mundo real. 

 ▪ A produção artística posterior a Giotto. As correntes que seguiram elementos isolados de sua obra: 

- Primeira corrente representada por Simone Martini (Sienna): a beleza da linha, as cores claras, 

o fausto e o encanto das decorações, lirismo da expressão psíquica.

- Segunda corrente: Afrescos de Andrea de Firenze e Andrea de Cione, Ambrozio Lorenzetti, do “Mestre 

do triunfo da morte”: tendência realista, preferência por alegorias eruditas; o momento épico.

- Terceira corrente: Jacopo d’Avanzo (Pádua); Gentile de Fabriano; Pisanello: com a expansão 

dos temas da pintura nasce a nova concepção artística: o realismo. Influência do realismo obje-

tivo dos pintores flamengos.

 ▪ Os artistas mais importantes entre Giotto e Masaccio: Fra Angélico de Fiesole (1387-1455): o 

sentimento religioso profundo e ingênuo; o lirismo, a beleza divina, a graça celeste; as cores 

claras e luminosas.

 ▪ Paolo Uccello (1397-1475), colorista. Os artistas “cientistas” da escola florentina. Interesse 

pelos problemas da perspectiva; pintura de batalhas.  

 ▪ Andrea del Castagno (1421-1457). Influência de Uccello e Donatello. Plasticidade das figuras; 

“trompe-l’oeil”. 

A Arte na Cultura da Renascença





 ▪ Masaccio – (1401-1428). As palavras de Berenson: “Giotto ressuscitado e continuando onde 

a morte tinha posto um termo a progressos ulteriores, Giotto, apropriando-se imediata-

mente de tudo que fora adquirido durante a sua ausência – imagine-se um tal fenômeno e 

compreender-se-á Masaccio.” 

 ▪ Fra Filippo Lippi – (1409-1469). Sua vida aventureira. Os problemas da expressão psíquica e 

do movimento. A ambiência da vida florentina nas cenas religiosas. Realismo: a expressão 

graciosa, amável, sorridente, levemente melancólica, sempre humana de Lippi; panejamen-

tos agitados. Pioneiro da ambiência de paisagens reais e ainda da arte do retrato isolado.

 ▪ Domenico Veneziano (1410-1461). Sua grande importância como colorista e como retratista. 

Os dois ou três retratos femininos entre os mais belos do Quattrocento, atribuídos a Do-

menico Veneziano. 

II. A pintura florentina da segunda metade do Quattrocento
 ▪ Os representantes do Quattrocento propriamente dito: uma geração de naturalidade. Os pro-

blemas da observação exata, do estudo científico do mundo exterior, do homem e sua predomi-

nância sobre os da composição, do colorido ou da expressão. A técnica de mistura das cores. 

Interesse mais particular pelos estudos do nu, do movimento e a representação da paisagem. 

 ▪ Alessio Baldovinetti (1425-1499 – discípulo de Domenico Veneziano). Introdução de inova-

ções na representação da paisagem: vista a “vol d’oisseau” do vale do Arno no quadro da 

Virgem e o menino (Louvre). Inovações no preparo e aplicação das cores. 

 ▪ Irmãos Pollajuolo – Piero (1433-1496): discípulo de Baldovinetti; Antonio (1429-1498): in-

fluência de Uccello, Donatello.

 ▪ Piero della Francesca e Mantegna. Os Pollajuolo, pintores, ourives, cinzeladores, escultores, 

gravadores. A. P. e a representação cientificamente exata da estrutura mecânica e anatomica 

do corpo nu. O desenho, a representação linear, uma característica das principais do novo 

estilo da primeira geração dos quattrocentos propriamente ditos. “Les lignes si aigués, cette 

precion Trachante, presque metallique, une espéce de dureté précieuse”. A comparação com 

as figuras de um Masaccio e a geração dos Pollajuolo. Cosme de Médici e Lorenzo o Mag-

nífico. Preciosismo, refinamento; corpos movimentados; panejamentos agitados. Interesse 

pela paisagem. Procura do relevo da figura humana (destaque sobre o fundo da paisagem). 

 ▪ Andrea del Verrocchio (1433-1488): Sua importância como chefe de atelier. Continuação das 

tendências dos Pollajuolo. Colaboração com Leonardo da Vinci no “Batismo de Cristo”, sua 

obra de escultura. 

 ▪ As duas fases estilísticas da pintura florentista do Quattrocento:





1) O estilo naturalista plenamente desenvolvido, até Verrochio.

2) Afastamento do naturalismo acentuado com Ghirlandajo, Boticelli, Filippino Lippi. 

 ▪ Benozzo Gozzoli (1420-1497 – trabalhou até 1449 com Fra Angélico, em Roma): Influências 

do formalismo artístico da geração “naturalista”. 

 ▪ Procura de uma saída do estilo essencialmente naturalista em grande parte de sua obra. 

Com Ghirlandajo, nova acentuação do conteúdo narrativo e anedótico.

 ▪ Domenico Ghirlandajo (1449-1494, discípulo de Baldovinetti; influências de Filippo Lippi, 

Castagno): A narração pintada; realismo exato. A representação da poma florentina; pintura 

de gênero; caráter decorativo. 

 ▪ Sandro Botticelli (1444 ou 1445-1510): A procura de um novo estilo ideal sobre as bases 

do antigo naturalismo. Desenvolvimento do estilo linear em sentido diferente do natura-

lismo, como expressão de um dinamismo próprio. Linearismo absoluto e autônomo. Desen-

volvimento do linearismo espacial e a plasticidade das figuras. Personagens cada vez mais 

“planárias”. Tipo humano “ideal”; suas características: a “morbidez” já notada por Vassai; 

misticismo religioso e erótico.

 ▪ Filippino Lippi (1457-1504, filho de Fra Filippo Lippi e discípulo de Botticelli): A procura 

de ir além do naturalismo por uma espécie de movimento pelo movimento. Composição 

movimentada e formas agitadas; arquiteturas fantasistas. 

 ▪ Artistas menores: Botticim, Lorenzo di Credi, Piero di Cosmo, Rafaelino del Garbo, Mainardi.

III. A escola umbro-florentina
 ▪ A Úmbria setentrional. Influência de Sienna do século XIV. 

 ▪ Influência de Florença no século XIV. Permanência da influência sienesa na Úmbria meridi-

onal (com Pérouse). As duas escolas principais da pintura umbriana do Quattrocento: 

1) a escola umbro-florentina;

2) a escola umbro-sienesa. 

 ▪ A escola umbro-florentina: Piero della Francesca (1420-1492): Um dos maiores mestres do 

Quattrocento; discípulo de Sassetta e principalmente de Domenico Veneziano – deste deri-

vam duas qualidades essenciais de sua arte: “iluminarismo” e sensibilidade colorística. Da 

arte clássica de Masaccio derivam seu estilo monumental e antinaturalista.

 ▪ O problema do efeito cúbico da forma e a construção do espaço. Estudo das cores e nuances 

do claro e da sombra. Procura dos efeitos plástico e espacial por meio do modelado e das 

gradações dos valores colorísticos. Renúncia a tudo que escapava a esse objetivo. 





 ▪ Uma das primeiras representações de cena noturna da arte italiana (O sonho de Constan-

tino). Seu retrato sobre a perspectiva linear. Quadros de arquitetura: precursor dos pintores 

arquiteturistas. Melozzo da Forli (1438-1494, umbriano): discípulo de Piero della Francesca. 

Influência da escola de Mantegna. 

 ▪ Afrescos para o duque de Urbino e para o papa Sisto IV. Estabelecimento de relação indis-

solúvel entre as figuras e a arquitetura (afresco de Sisto IV). Inovação da relação entre a pin-

tura e a arquitetura (cúpula de St. Apostoli, Roma): ilusão de que a cena se passa no espaço 

arquitetônico real, isto é, na igreja (pela figura em escorço do Cristo). Outra solução do pro-

blema nos afrescos da Camera del Tesoro (Sacristia) em Loreto: Nova relação entre o espaço 

pintado e o conjunto arquitetônico; ele pinta sobre a arquitetura real uma arquitetura fingida 

em “trompe-l’ oeil”. Criação de uma nova unidade do espaço arquitetônico real e do espaço 

arquitetônico pintado. Soluções precursoras da pintura decorativa monumental de Miguel 

Ângelo (capela Sistina) e de Correggio, bem como da pintura decorativa de todo o Barroco. 

 ▪ Retratista notável; graça das figuras de anjos adolescentes. 

 ▪ Colaboração com o neerlandês Justus de Gand.

 ▪ Lucca Signorelli (1445-1523 - discípulo de Piero della Francesca e de Melozzo); anatomista, 

desenhista e colorista; mais intelectual que espontâneo. Efeitos dramáticos bem calculados; 

figuras movimentadas, violência dos gestos, multiplicidade de atitudes, intensidade do de-

senho; fundos animados por figuras nuas (mais tarde Miguel Ângelo).  

IV. A escola de Pádua: Mantegna. Os artistas ferrareses.

 ▪ Pádua: fez parte da República de Veneza depois de 1405; universidade famosa. Florença para 

a Itália central, Pádua para a Itália do norte: centros espirituais e artísticos. Permanência de 

artistas florentinos: Uccello, Fra Angélico, Donatello; do veneziano Jacopo Bellini. A arte 

de Pádua: ligação ente a de Florença e a de Veneza. Predominância da escola de pintura de 

Pádua na Itália do norte. 

 ▪ Andrea Mantegna (1431-1506 - discípulo e filho adotivo de Squarcione). Os afrescos dos 

Eremitami. Pintor e gravador; humanista erudito, arqueólogo, e teórico. Influência de Do-

natello; intelectual e racionalista. O ideal ético da Antiguidade. Observação impiedosamente 

realista. Obsessão dos problemas de aperfeiçoamento dos meios de representação. Plastici-

dade corporal e profundidade espacial insuperáveis.

 ▪ Primeiros exemplos da pintura ilusionista do espaço em relação à arquitetura real: afrescos dos 

Eremitami em Pádua e da “Camera degli Sposi” do palácio ducal de Mântua, que inspiraram 

Melozzo da Forli: bases para toda a evolução da pintura decorativa monumental do Barroco. 





 ▪ Princípio da negação dos limites do espaço arquitetônico real por meio da pintura. Ilusão 

de um fragmento real do espaço geral. Introdução na pintura da Itália do Norte do motivo 

da Virgem elevada acima dos outros santos (inspiração de Donatello); idem do motivo de 

guirlandas de flores e de frutos suspensos. Caráter da paisagem (espirais formadas por di-

versas camadas de pedra); figuras como que petrificadas. Quadros da Virgem e o Menino. 

Importância da obra gráfica: influência sobre a pintura italiana e estrangeira.

 ▪ A escola de Ferrara: influência de Mantegna e da escola Umbriana (Piero della Francesca).  

Influência de Mantegna e da escola da Pádua: plasticidade corporal, modelado acentuado, 

formas pontudas e agudas e motivos decorativos, de conteúdo e composicionais (Madona 

sobre um trono; formação dos rochedos; guirlandas de frutas, de flores ou de pérolas; mo-

tivo de pregas; detalhes arqueológicos).

 ▪ Influência umbriana: sensibilidade colorística. Principais pintores da escola de Ferrara: Fran-

cesco Cossa (1435-1477); Cosme Tura (1432-1495); Ercole de Roberti (1456 -1496); Lorenzo 

Costa (1460-1535).

 ▪ Características comuns: tendência barroca; arte de corte, refinada, exaltada, afetada. 

 ▪ Aspecto particular das obras ferraresas: contraste e exageros; figuras monumentais; delica-

deza de colorido das paisagens – “O outono” (atribuído a Francesco Cossa, às vezes a Piero 

della Francesca). 

V. A escola de Siena

 ▪ Importância de Siena como centro artístico no século XIV. Declínio econômico e político, 

bem como artístico e cultaral no século XV. 

 ▪ Importância apenas local da pintura sienesa do Quattrocento. Continuação das tradições do século XIV. 

Aproximação maior da pintura gótica do fim da Idade Média que da pintura moderna da Renascença.

 ▪ Conservação do fundo de ouro, da série gótica na representação dos santos; caráter ideal dos 

tipos religiosos; costumes ideais. 

 ▪ Rigidez, convencionalismo e formalismo na continuação das características da pintura 

sienesa. Os quadros e altares executados à moda antiga são as melhores obras do século XV.

 ▪ Pintores sienenses: Sasseta, mestre de transição; Lorenzo Vecchieta (1412, pintor, escultor e 

ourives); Matteo di Giovanni (1436-1518); Francesco di Giorgi (1439-1502, pintor, arquiteto 

e escultor).  





VI. A escola Veneziana

 ▪ Desenvolvimento mais lento que as outras escolas. Cerca de 1450: é quando Veneza começa 

a seguir, no domínio da pintura, o movimento geral da Renascença. Relativa autonomia e 

originalidade. 

 ▪ Primeira escola veneziana: a do atelier dos Vivarini, em Murano. Antonio Vivarini: mestre 

de transição; seus quadros de altar. Bartolomeo Vivarini (irmão de Antonio; obras de 1450 

a 1499): influência da escola moderna de Pádua. Realismo científico da escola mantegnesca. 

(Luigi (Alvise) Vivarini (filho de Antonio; depois de 1446 – cerca de 1504): segue a orienta-

ção de Giovanni Bellini. Composição unitária; preferência por aspectos de arquitetura; tons 

quentes e escuros; retratos. Influência provável de Antonello de Messina. Perda da importân-

cia da escola de Murano a partir da orientação de Luigi Vivarini para o atelier dos Bellini.

 ▪ Cerbo Crivelli (depois de 1430, cerca de 1493). Considerado, por certo tempo, em plano se-

cundário. Exagero e bizarria; força expressiva; talento dramático; colorista excelente. Per-

manência em Ancona. Conservação das características típicas da escola de Murano, inclusive 

a técnica da têmpera (em Veneza adotava-se a técnica do óleo por influência de A. de Messina). 

Naturalismo como meio de representação. O objetivo principal é a composição do conjunto. 

 ▪ Segunda escola veneziana: atelier dos Bellini.

Jacopo Bellini (cerca de 1400-1471). Estudo no atelier de Gentile de Fabriano, em Florença, 

da nova orientação artística, do nu, da perspectiva, da natureza. Estada em Verona, Ferrara e 

Pádua. Volta a Veneza e ensino no seu atelier. Livros de esboços e estudos conservados no British 

Museum e no Louvre. 

 ▪ Discípulos principais: seus filhos Gentile e Giovanni Bellini e seu genro Mantegna.

Gentile Bellini (1429-1507): retratos; composições figurais; influência do pai, do cunhado. 

Contato com o Oriente comum a todos os venezianos de seu tempo. Gosto pelas matérias ricas, 

coloridas, claras e variadas. Atmosfera ensolarada. Estada em Constantinopla (1479-1480) pelo 

Senado a convite do sultão Mahomed II.

Giovanni Bellini (1430-1516): evolução sob a influência do pai, de Mantegna, de Donatel-

lo. Cessa com ele a evolução da pintura veneziana do Quattrocento. Lançamento das bases do 

desenvolvimento ulterior, com seu estilo pessoal; precursor dos grandes coloristas venezianos. 

Suas características pictóricas: técnica neerlandesa da pintura a óleo introduzida em Veneza por 

Antonello de Messina em 1475-1476. Suas inovações: transformação do tema convencional da 

“santa conversazione” em cenas vivas e absolutamente unidas sobre um fundo de arquitetura 

tratado com a mesma iluminação e guardando o caráter de quadro devoto. Descoberta da paisa-





gem; ambiência conforme o caráter do tema. Representação nova da epiderme. Início da série 

de Vênus venezianas. Precursor das “meias-figuras expressivas, como as Pietá; artista lírico por 

excelência. 

Antonello de Messina (1430-1479, siciliano). Estada de um ano em Veneza. Permanência em 

Messina ou na Itália meridional. Possessão da técnica neerlandesa da pintura a óleo. Semelhança 

do estilo aos artistas espanhóis de seu tempo; efeito monumental de suas obras; influência da 

escola de Veneza. Perfeição técnica e precisão minuciosa em seus retratos.

Vittore Carpaccio (1455-1525): influência de Gentile Bellini. Atração do Oriente; costumes e 

arquiteturas orientais. Crônica objetiva da vida veneziana; procura da “cor local”; realismo. Ten-

tativa de simplificação grandiosa das composições; colorista; caráter meio profano dos quadros 

de história sagrada em virtude da objetividade do estilo. – Obras –

A arquitetura italiana do Quattrocento – Brunellesco

 ▪ Filippo Brunellesco (1377-1446). A biografia de Vasari (em vida); seus conceitos sobre 

Brunellesco. A boa arquitetura; a “tudesca e bárbara”. A cúpula de Sta. Maria Del Fiore. A 

nova orientação à arquitetura e o “Ospedale degli Innocenti” de Florença. 

1) O afastamento da arquitetura gótica. 

2) Composição rítmica da superfície. 

3) Relação harmoniosa das formas (cargas e suportes) e aplicação funcional dos diversos ele-

mentos arquitetônicos (colunas, frisas, etc.). 

4) Formas de detalhe tiradas do antigo: desaparecimento da rica decoração das fachadas góticas.

 ▪ O “Ospedale degli Innocenti” (1421): primeiro exemplo de arquitetura profana no estilo da 

Renascença.

 ▪ A sacristia da Igreja de S. Lorenzo (dos Médicis): “sagrestia voc chia”. Elementos fundamen-

tais: o cubo e a meia espora. 

 ▪ A procura de corpos espaciais estáveis, limitados, de espaços harmoniosamente fechados; 

princípio capital das arquiteturas da primeira Renascença. 

 ▪ A acentuação do efeito particular, do detalhe agradável. A harmonia do conjunto por meio 

da relação das proporções das formas diversas, pela acentuação das superfícies. Arquitetura 

aditiva e das proporções harmoniosas. 

 ▪ As basílicas de S. Lorenzo e de S. Spirito (1421 e 1436): exemplos típicos da arquitetura 

religiosa da primeira Renascença. Influência das duas igrejas no desenvolvimento da arqui-

tetura basílica do século. Suas características: efeito da divisão e pluralidade.





 ▪ A capela dos Pazzi, no claustro de Sta. Croce. A planta central de cruz grega; as cúpulas; a 

fachada; primeiro exemplo de fachada de igreja da primeira Renascença (S. Lorenzo per-

maneceu no fragmento e S. Spirito não é de Brunellesco). A frisa de “putti” de Desiderio da 

Setignasso. A fachada dos Pazzi, modelo para as igrejas de Mântua, de Alberti. 

 ▪ A construção de planta central, novamente, na igreja apenas iniciada de Sta. Maria degli An-

geli. A realização da construção de planta central sem prosseguimento até a Alta Renascença 

e as obras de Branrante. 

 ▪ Influência de Brunellesco na arquitetura profana e dos palácios florentinos. Atribuição de obras. 

 ▪ Micchellozo (1396-1479): continuador do mestre; sua importância na arquitetura florentina. 

Suas obras: O Palácio dos Médici-Riccardi, abadia perto de Fierole e o famoso pátio de Cer-

tosa, perto de Florença (as duas últimas às vezes atribuídas a um “sucessor de Brunellesco”). 

 ▪ Os outros grandes palácios de Florença do Quattrocento, tais como o Palácio Pazzi-Quaratesi, 

o Palácio Antinori, o Palácio Strozzi. A influência do Palácio Médici sobre estes. Seus arquite-

tos: Giuliano da Majano, Bernardo Rosselino, Giuliano da Sangallo e Benedetto da Majano.

 ▪ Leon Battista Alberti (1400-1473): arquiteto, teórico, sábio, poeta, humanista, erudito, 

matemático. Estudo sistemático da Antiguidade pela primeira vez. Primeiro exemplo de uma 

verdadeira teoria da arte. Os planos de arquitetura de Alberti e a respectiva execução. A obra 

de Alberti e a passagem do estilo da primeira Renascença ao do Alto Renascimento: o efeito 

de conjunto, a subordinação das diversas partes a uma parte principal. Cópia exata dos mo-

delos antigos nas formas de detalhe. Emprego dos elementos de acordo com as proporções. 

 ▪ O Palácio Rucellai: plano de Alberti e execução de Bernardo Rosselino (cerca de 1450). 

Solução para nova fachada. Primeiro arquiteto a fazer, em cada andar, pilastras com entabla-

mento. Acentuação da horizontal. A cornija do telhado: cópia da arquitetura romana antiga. 

Pórticos retilíneos; quadros das janelas em arco. 

 ▪ A sequência das ordens se tornou tradicional: pilastras dóricas em baixo, jônicas no primeiro 

e coríntias no último. 

 ▪ O Palácio Pitti (1460), atribuído antigamente a Brunellesco e pela crítica moderna a Alberti. 

Detalhes que só se encontram no Rucellai. Pureza clássica dos perfis.

 ▪ A igreja de S. Francisco em Rimini, conhecida como o templo Malatestiano: executada 

por um arquiteto de Verona; construção inacabada; obra inédita e original na época. 

– Características –

 ▪ A igreja de S. Andrea em Mântua (1470). Características da fachada: acentuação do centro 





do frontispício, efeito de conjunto, caráter unitário. Planta em cruz grega; grandes capelas 

internas que parecem formar, com a nave e a possante cúpula central, um só e enorme es-

paço. O efeito unitário como objetivo principal da formação do espaço (depois igrejas de S. 

Pedro e II Gesù). 

 ▪ Importância decisiva para todo o desenvolvimento ulterior da arquitetura religiosa, não só 

da Alta Renascença como também do Barroco. 

 ▪ A arquitetura em Roma. Importância da arquitetura romana do Quattrocento no desenvol-

vimento da arte da Alta Renascença. Exatidão na reprodução dos modelos “antigos”.

 ▪ O Palácio da “Cancellaria”, começado em 1486 por um sucessor de Alberti, atribuído indevi-

damente a Bramante. O “Palazzo di Venezia” e a fachada de S. Marco, ao lado do palácio. 

 ▪ O Palácio Giraud (cópia reduzida da Cancellaria). As igrejas elevadas sob Sisto IV nada 

trazem de novo à evolução da arquitetura religiosa. 

 ▪ Estilo regional em outras cidades e regiões da Itália. Urbino: influência geral dos arquitetos 

florentinos. Em Veneza, maior duração do estilo decorativo gótico. Substituição por formas da 

“renascença” nos detalhes; efeitos decorativos das matérias preciosas; influências orientais. 

A escultura italiana do Quattrocento

O concurso para a segunda porta de bronze do Batistério de Florença (1401). Os relevos de 

Gliberti e Brunellesco do “Sacrifício de Abraão” – índice do novo estilo. – Características de 

cada trabalho – 

 ▪ Formação do estilo do Quattrocento na escultura

 ▪ Lorenzo Ghiberti (1581-1455): escultor, ourives, arquiteto e teórico de arte (os “Comentá-

rios”). Sua contribuição para a formação do novo estilo. Procura de um novo ideal estético 

de beleza. Fusão das novas formas com o estilo tradicional trecentista.  O primeiro exemplo 

característico do novo estilo: a “Porta del Paradiso”; caracteres gerais: perfeição, técnica, 

graça e riqueza. – Obras – 

 ▪ Brunellesco: importância de sua obra de arquiteto.

 ▪ Nanni di Banco (1373-1420): mestre de transição; o maior escultor da primeira Renascença.

 ▪ Donatello (Donato di Niccolo di Betto Bardi, 1386-1466, também pintor). Fases de evolução 

estilística; caráter das primeiras estátuas. Transição da tradição gótica para o novo estilo. O 

problema do equilíbrio estático; a estátua vestida; tendência naturalista; a linha simples do 





contorno. – Os profetas de San Michels. A estátua desnuda. O David de bronze. Aproximação 

dos modelos antigos. Viagem a Roma. Os dez anos posteriores ao David de bronze. A “can-

taria” do domo de Florença e o púlpito exterior do domo do Prado. Os grupos de crianças 

e de putti em movimento. Caráter neo-antigo dos dois grupos. Nova concepção da relação 

entre a escultura e a arquitetura: autonomia da escultura. Acentuação do movimento.

 ▪ Estada de 10 a 12 anos em Pádua. Sua importância para a evolução da arte da Itália do Norte. 

A estátua equestre do Gattamelata, em Pádua. O seu altar-mor de S. Zeno, Mantegna e o 

tipo da “santa conversazione” da Itália do Norte. O estilo da velhice: realismo e subjetivismo 

como meios para atingir um máximo de expressão plástica e espiritual. Caminho percorrido 

do ponto de vista estilístico. – Obras – Influência de Donatello. 

 ▪ Luca della Robbia (1399-1482): inspiração no realismo de Donatello e na graça de Ghi-berti. 

Características principais: a graça juvenil, expressão amável e alegre, conjunto harmoniosa-

mente equilibrado. Os relevos em terracota pintada. O segredo da glasura. Seu sobrinho, 

Andrea della Robbia (1435-1525) e seus filhos: continuação dos relevos multicores e grupos 

plásticos de terracota. A influência do atelier de Luca della Robbia na evolução de um tipo 

de Madona e seu reflexo na pintura florentina do Quattrocento. – Obra de Luca della Robbia 

– De Andrea Robbia –

 ▪ Um artista sienês: Jacopo della Quercia (1374-1438, escultor e arquiteto). O duplo caráter 

de sua arte. A tradição gótica e as obras da mocidade. O período de amadurecimento e suas 

características. A simplificação das formas. A acentuação dos valores plásticos e expressivos. 

O segundo estilo de Quercia como precursor do Alto Renascimento. O corpo humano como 

meio expressivo principal (Miguel Ângelo, posteriormente). Vasari, certas figuras “morbide 

et carnoise”. – Obras –

 ▪ Agostino di Duccio (1418-1481, escultor e arquiteto). Seus relevos pouco elevados em már-

more. Estilo caligráfico, elegante, gracioso. – Obras –

 ▪ Os dois escultores mais importantes para a evolução estilística da escultura italiana na se-

gunda metade do Quattrocento: Pollaioulo e Verrocchio. – pictórica – Obras.

 ▪ Andrea del Verrocchio (1436-1488). Preferência pelo problema da forma sobre o do conteúdo 

expressivo e espiritual. As tendências típicas de uma das mais importantes correntes artísti-

cas da primeira Renascença, no David e no Colleoni. – Obras – 

 ▪ Outros escultores florentinos da segunda metade do Quattrocento: 

 ▪ Desiderio da Setignamo (1429-1464). Características: retratos de mulheres jovens e crianças; 

tipo de bustos de retratos e sua importância na escultura florentina. – Os irmãos Bernardo 





e Antonio Rosselino (1409-1464 e 1427-1478, respectivamente, arquitetos e escultores). Os 

túmulos murais. 

 ▪ Giuliano e Benedetto de Majano (B. 1442-1478, arquiteto e escultor).

 ▪ Mino da Fiesole (1431-1484). Caracterização individual de retratos de busto.

 ▪ Antonio Filarete (1400-1469). As portas de S. Pedro de Roma.

 ▪ A supremacia absoluta dos escultores florentinos. Escultores da Lombardia e de Florença em 

Veneza. 

 ▪ Arquitetos escultores lombardos em Veneza: Antonio Rizo e Pietro Solari, o Lombardo.

Os principais artistas franceses da Renascença

 ▪ Ligação da pintura francesa do gótico tardio com a pintura neerlandesa da mesma época.

 ▪ A França, centro artístico da Europa no período gótico. No fim do gótico, influência mútua en-

tre as artes francesa e neerlandesa. A chamada arte franco-flamenga (principio do século XV).

 ▪ Na França, os primeiros motivos da Renascença. A corte dos duques de Borgonha. A arte 

borgonhesa, arte de corte.

 ▪ Influência da arte das iluminuras e da ourivesaria na pintura borgonhesa.

 ▪ A escola de Avignon, segundo centro artístico: expressivo e monumental. 

 ▪ A escola de Tourus, terceiro centro. Fouquet: introdução das formas da Renascença italiana. 

Caráter francês nos retratos (precisão, diferenciação psicológica sutil e profunda).

 ▪ Os primitivos franceses. O mestre de St. Egide (fim do século XV). O mestre de Moulins; 

influência de Hans van der Goes. União de um realismo severo e austero com uma graça 

cheia de sensibilidade, doçura e espiritualidade. – Obras – 

 ▪ Jean Fouquet (Tours, 1420-1481). Retratos e uma séria de miniaturas (iluminuras). O díptico 

de Nelum.

 ▪ Enguerrand Charonton, da escola de Avignon (Picardia, 1410;1440-1460, Avignon). “O coro-

amento da Virgem” da Chartreuse de Villeneuve. 





 ▪ A “Pietá” do Louvre, obra-prima da escola de Avignon, de autor desconhecido: obra patética 

e monumental, pintada sobre fundo de ouro.

 ▪ A pintura francesa da Alta Renascença. Os mestres do retrato: os Clouets e Corneille de La 

Haye, dito de Lião.

 ▪ Jean Clouets (neerlandês de nascimento – a partir de 1516, pintor de corte de Francisco I). 

Influência neerlandesa. Abertura da série gloriosa de retratistas franceses. Delicadeza, senso 

de medida, conhecimento psicológico. – Obras – 

 ▪ François Clouets (filho e aluno de Jean – A. 1522-1572). Prosseguimento da tradição de Jean 

Clouets. Perfeição colorística. – Obras.

 ▪ Pouca importância dos outros gêneros da pintura na França no século XVI. Submissão à 

influência italiana. Artistas italianos a serviço de Francisco I (Lionardoi, Andrea del Sarto, 

Rosso, o Primatice).

 ▪ A escola de Fontainebleau: única escola francesa importante da Alta Renascença. Influência 

italiana. Qualidades essências da tradição francesa.

A arte da Renascença, a escultura neerlandesa

A escultura francesa

 ▪ Comparação da escultura neerlandesa do princípio do século XVI com a alemã. Caráter 

mais decorativo do que plástico. Realismo descritivo nas cenas da história santa dos grandes 

altares esculpidos. Domínio da escultura neerlandesa sobre a da Alemanha e países nórdicos 

a partir de 1550.

 ▪ O altar neerlandês até o século XVI: forma gótica fundamental da disposição de conjunto; 

detalhes renascentistas.

 ▪ Jean Mone (escultor a serviço de Carlos V). Combinação da antiga forma de altar com a de 

um relicário. Evolução dos tipos de túmulos nos Países Baixos. Os modelos clássicos da Re-

nascença italiana para os monumentos funerários.

 ▪ Cornélio Floris (1514-1575, arquiteto, escultor e decorador). Introdutor das formas da Re-

nascença dos Países Baixos.

 ▪ A decoração das chaminés, das fontes, dos púlpitos, galerias. A riqueza das chaminés neer-

landesas – A chaminé do Palácio da Justiça de Burges, obra do pintor Lancelot-Blondel. A 





execução de obras plásticas segundo projetos e esquisses de pintores. Exemplos típicos das 

ricas galerias neerlandesas: St. Wandru de Mons, de Jacques Dubroeucy (1510-1584) e da 

Catedral de Tournai, por Cornélio Floris.

 ▪ Hubert Gerhard (1540-1620) – Adrien de Vries (1560-1627). Trabalhos no estrangeiro: Bavi-

era e Praga. Influência dos artistas neerlandeses da segunda metade do século XVI sobre o 

advento do barroco alemão.

 ▪ Superioridade da escultura francesa do fim do século XV sobre a dos Países Baixos. Espírito 

clássico da composição, medida nos gestos, espírito fino e lógico na concepção do conjunto.

 ▪ O túmulo monumental livre, um dos temas principais. O de Francisco II, duque de Bretanha 

e sua mulher, obra de Michel Colombe (1430-1512) em colaboração com artistas italianos. 

Harmonia estilística, apesar da época de tradição. O relevo de S. Jorge do Louvre: união en-

tre as formas góticas e o novo espírito da Renascença. 

 ▪ Introdução da arte italiana da Renascença na França por Francisco I (Ross, o Primatice, Celeiro, 

Leonardo, etc.). Continuação deste movimento sob Henrique II (Escola de Fontaine-bleau).

 ▪ Ligier Ridrier (1500-1567): natureza dramática; realismo brutal. – Obras –

 ▪ Jean e Antonine Juste, de origem italiana. – Obras – 

 ▪ Jean Goujon (morto entre 1564/68): a graça, o encanto juvenil, as linhas delicadas, a escul-

tura decorativa elegante e espiritual. Ligação com a arquitetura (decoração do Louvre). O 

baixo-relevo. – Obras –

 ▪ Germain Pilon (1536-1590): precursor do barroco. Caracterização psicológica (bustos de re-

tratos; caráter movimentado e expressivo; contrastes de sombra e luz como meio expressivo 

e plástico). – Obras – 

A arquitetura do Renascimento na Alemanha, Inglaterra

Países Baixos e França
 ▪ Predomínio da arquitetura profana nesses países, no século XVI. Número enorme de ca-

tedrais nos séculos precedentes. Terminação de igrejas. Construção de capelas de palácios, 

capelas funerárias. 

 ▪ Tarefas da arquitetura profana: grandes residências burguesas; palácios e castelos; câmaras 

municipais; granjas de trigo; “Halles” de venda; casas de reunião para as corporações; uni-

versidade e escolas.





 ▪ Permanência do espírito e das formas góticas no Norte. Na Alemanha e Inglaterra (arquit-

etura religiosa) até o princípio do século XVII.

Alemanha 
 ▪ Arquitetura do século XVI: variedade e riqueza de plantas e decoração. Falta de unidade da 

Renascença Alemã. Elementos góticos, decorações naturalistas, fantasistas; formas classicis-

tas. Caráter individual das construções; ausência de características gerais; ausência de ideia 

arquitetônica fundamental em cada edificação; efeito pictórico. Execução nas construções 

influenciadas pela Renascença italiana: caráter classicista um pouco frio.

 ▪ Arquitetura civil: variedade enorme e riqueza de elementos; caráter pitoresco. Transforma-

ção completa dos motivos antigos ou italianos. 

 ▪ Acentuação da horizontal e da largura em relação à altura. Maior importância da fachada. 

Ausência de efeito frontal. 

 ▪ Obstáculos à criação de uma arquitetura monumental: decoração excessiva e falta de uni-

dade funcional e construtiva.

Países Baixos
 ▪ Condição materiais, sociais, etc. semelhante às da Alemanha.

 ▪ As lucarnas. Crescimento da importância dos pintores e escultores em relação aos arqui-

tetos do período gótico. 

 ▪ Continuação do gótico na arquitetura religiosa. Na arquitetura profana (civil e principesca), 

as tendências novas. Os castelos fortes, cercados de água, especialidade dos Países Baixos. 

Influências francesas e italianas do gótico tardio. 

 ▪ A casa gótica estreita de frontão alto, tipo característico das residências particulares até o 

principio do século XVII. Fachadas com decoração renascentista. 

 ▪ Cornélio Floris (1514-1575, escultor e arquiteto). Sua influencia sobre a Alemanha e países 

nórdicos. Suécia e Dinamarca: arquitetura de influência neerlandesa. 

Inglaterra
 ▪ Escultura e pintura: artistas estrangeiros (italianos, alemães e neerlandeses). 

 ▪ Arquitetura: estilo característico particular, desde o gótico tardio: “perpendicular style”, 

conservado durante todo o século XVI. Maior pureza na arquitetura religiosa. Na profana, 

inclusão de motivos renascentistas italianos. 





 ▪ Os castelos ou palácios privados. Os parques magníficos. Conforto interno. – Exemplos –

 ▪ Edifícios universitários.  – Exemplos –

França
 ▪ Riqueza de monumentos antigos. Perfeita adaptação das formas e tendências italianas e suas 

próprias formas e necessidades. Estilo arquitetônico de caráter definido e nitidamente francês. 

 ▪ Arquitetura religiosa: continuação do estilo gótico. Terminação das catedrais no estilo deco-

rativo da Renascença. – Exemplos – 

 ▪ Arquitetura profana: os castelos. Suas características principais: os altos telhados com lu-

carnas decoradas; as escadas exteriores e interiores: comparação entre escadas de castelos 

alemães e franceses (Francisco I em Blois; Hartenfels em Torgau). 

 ▪ Os mais famosos arquitetos franceses da Renascença:

Pierre Lescot (1510-1578). 

Gilles Lebreton (morto em 1552). 

Philibert de L’Arme (1510-1570). 

Jean Bullant (1510-1578). 

O escultor Jean Goujon. 

Jacques Androuet du Cerceau (o Velho).

 ▪ Exemplares:

Castelo de Blois (com Louis XII, continuação Francisco I).

Castelo de Chambord, Fontainebleau (com Francisco I, continuação Henrique II).

Castelos D’Anet, d’Ecouen.

Pautes do Louvre (fachada de Lescot e Jean Gonjon).

Casa de Francisco I, em Paris.

O “Grand Horloge”, de Rouen. 

A pintura alemã no século XV
 ▪ As diferenças essenciais entre a pintura alemã de uma parte e a italiana e a franco-flamenga 

de outra. A Alemanha do século XV fora da grande história. Riqueza e vida autônoma das 

cidades. Ausência de movimento unitário. Fora da Alemanha, os centros de evolução da 

pintura moderna do século XV. Arte de província. Época de transição e transformação. Nas-

cimento de um novo modo de produção, o capitalismo; nascimento de uma nova classe 

social, a burguesia.

 ▪ Desenvolvimento das cidades. Evolução mais lenta, restrita e menos unitária na Alemanha. 

Maior permanência da burguesia nas formas de vida da Idade Média. Reflexo na arte.





 ▪ Nível cultural mais uniforme que na Itália. O gosto médio: o da pequena burguesia.

 ▪ O fundo estável da cultura alemã com base na religião. Subordinação das aspirações moder-

nas e individualistas às tradições herdadas.

 ▪ Supremacia do conteúdo e da intenção moral e religiosa da obra.

 ▪ O artista, artesão. As corporações de artesão (guilde). O mestre de atelier, seus aprendizes 

e seus artífices. O sistema de trabalho: quadros de encomenda. Os clientes: corporações, 

cidades, famílias ricas. Assuntos religiosos.

 ▪ A encomenda principal: o altar pintado em madeira; retratos, a partir da segunda metade 

do século XVI; raros quadros sobre tela, remanescentes. Predominância de conteúdos nar-

rativos sobre a simples representação das figuras santas (contraste com a Itália); observação 

realista, costumes da época, detalhes.

 ▪ Predominância do caráter didático religioso: a expressão, o sentimento, o conteúdo. Tradução 

da nova concepção do mundo nas relações entre as figuras e o espaço. Evolução da “série gótica” 

(as figuras umas ao lado das outras). Maior interesse no espaço que envolve os personagens. 

 ▪ Atraso na consecução da unidade composicional e espacial do quadro (os italianos atingi-

ram-na rapidamente, criando a unidade estética da obra de arte).

 ▪ Impraticabilidade da solução para os alemães: importância principal da unidade espiritu-

al. As personagens santas dos quadros alemães continuam a mover-se no espaço irreal; o 

fundo de ouro. Aspiração à representação perspectiva, mas permanência de um dualismo. 

Dualismo também nas figuras: riquezas de detalhes realísticos, impossibilidade da estrutu-

ra anatômica. Importância da intensidade expressiva do gesto, da significação espiritual, da 

acentuação do caráter. 

 ▪ Caracterização das figuras: individualismo ou simplificação.

 ▪ “Realismo de superfície” em luta com a intensidade expressiva de uma vida toda interior e 

espiritual, característico da pintura do gótico tardio alemão.

 ▪ Distinção geral: Alemanha do Norte em estreita relação com os Países Baixos e Alemanha 

do Sul.

 ▪ As principais escolas: Renânia, Suábia, Bavária e Francônia.

 ▪ Centros importantes: Ulm e Burg da escola Suábia – Nuernberg da Francônia.





 ▪ Artistas:

Stelphan Lodner (1451); 

Lucas Moser; 

Conrad Witz; 

Hans Multcher; 

Martin Schongauer. 

– Obras principais –

A escultura alemã no fim da Idade Média (gótico tardio)

 ▪ Domínio da tendência para a acentuação do espiritual na escultura alemã do século XIV. 

Antirracionalismo e antirrealismo.

 ▪ Predominância desse espírito na Alemanha até o meio do século XVI: subordinação da for-

ma ao conteúdo (religioso); ela permanece expressiva em vez de explicativa ou descritiva. 

 ▪ Aparecimento de nova plasticidade em meados do século XV: corpos mais volumosos, pre-

gas pesadas, maior movimentação, contraste de direções na multiplicidade de movimentos. 

– Exemplos –

 ▪ Determinação da evolução da escultura alemã até o primeiro quarto do século XVI, con-

forme esta tendência para a impressão “pictural” da figura plástica.

 ▪ Segunda metade do século XV: substituição das formas pesadas e arredondadas por outras 

mais duras, angulosas e mais vivas. Procura de formas diferenciadas, contrastantes; aparên-

cia do instantâneo, ritmo mais acelerado do movimento conjunto. Figuras novamente mais 

finas, redução do volume dos corpos. Utilização da luz como reforço da impressão pictural 

e movimentada da figura.

 ▪ 1500: volta a um estilo mais volumoso, menos anguloso, menos afetado. Movimento de con-

junto mais possante. Subordinação da forma de detalhe ao conjunto. 

 ▪ Destaque progressivo da escultura do quadro arquitetônico desde o principio do século XV. 

Papel predominante da escultura dos altares. 

 ▪ O altar no século XV: construção autônoma, reunindo a escultura e a pintura; figuras prin-

cipais (até cinco geralmente) e quadro decorativo esculpido. Comparação com os antigos 

altares góticos do século XIV: até 40 figuras lado a lado: esquema da decoração das catedrais 

francesas aplicado ao retábulo. 

 ▪ Relação principal entre a arte e a natureza, dentro da tendência geral da escultura do gótico 





tardio: primeira corrente: tradição da linguagem formal da Idade Média; segunda corrente: 

conduz à Renascença. 

 ▪ Características da primeira corrente: representação da natureza cada vez mais rica; maior 

número de detalhes exatamente observados; formas das estátuas mais livres, complicadas e 

ricas. A representação da natureza como meio de expressão religiosa (contraste ao realismo 

objetivo dos Países Baixos e da Itália). Representação realista com o objetivo de acentuar e 

diferenciar a expressão psíquica dos personagens.

 ▪ A transformação da estrutura econômica e social e o crescimento do individualismo com 

a burguesia nascente. Insatisfação na representação dos sentimentos simples e gerais. Ex-

pressão de sentimentos individuais e complexos. Acentuação das características individuais 

como meio de acentuação da vida espiritual (realismo no rosto e nas mãos). Abandono do 

ideal estético e místico da arte do século XIV. 

 ▪ Nova concepção religiosa da burguesia alemã do século XV. Primazia, ainda, da significação 

religiosa. Os temas preferidos (Pietá, a Paixão). Importância progressiva da perfeição téc-

nica. Comparação com o estado da escultura flamenga e italiana da época.

 ▪ Características da segunda corrente: pouca distinção no ponto de vista da linguagem das 

formas; transição do realismo transcendental para o realismo objetivo (principal caracterís-

tica). Exemplos das estátuas do mosteiro de Ulm (1469-1474).

 ▪ O novo realismo objetivo: o homem e o mundo não mais como simples revelações da ordem 

divina. O julgamento empírico e crítico, o interesse objetivo por tudo que existe. A Renascença.

 ▪ Caminho das duas correntes: conservadora e reacionária e avançada e moderna, lado a lado, 

até meados do século XVI. O retábulo de Rottenburg, de Riemenschneider, encarnação do 

dualismo da cultura alemã dessa época intermediária. Os retratos dos burgueses poderosos 

da cidade em vez de profetas e apóstolos nas “Stalles” da Igreja de St. Martin de Menignon 

(1501-1507) de Dapratzhauser.

 ▪ Principais artistas: Hans Matscher (1467 em Ulm) – Jorg Syrlin (o pai, 1425) – Erasmus 

Grasser (fim do século XV) –Tilmann Riemenschneider (1468-1531) – Veit Stoss (1447) – 

Adam Kraft (1450-1509). – As obras –

A escultura alemã no tempo da Renascença

 ▪ Domínio de grande parte da escultura alemã até meados do século XVI pelo estilo chamado 

“barroco do gótico tardio”. A corrente renascentista. 

 ▪ Grupamento dos escultores alemães segundo os principais centros artísticos.





 ▪ Nuremberg: Veit Stoss, Adam Kraft e Pierre Vischer, o Velho. Veit Stoss (1447-1533): escul-

tor em pedra e madeira e gravador em couro; influência flamenga; expressão dramática e 

individual, precursor mais do Barroco que da Renascença. – Obras –

 ▪ Adam Krafft (1455-1509): escultor em pedra; figuras pesadas, grossas, rudes; realismo do 

gótico tardio. Perfeição técnica; aspiração à concentração e à simplificação composicional no 

sentido da Renascença. – Obras –

 ▪ Pierre Vischer, o Velho (1460-1529): um dos primeiros escultores modernos alemães, no sen-

tido da Renascença. Escultura em bronze. Influência dos modelos italianos; força expressiva, 

unidade, efeito de conjunto harmonioso; caráter monumental. Seus filhos: Hermann, Pierre 

o Jovem, João e Paulo. – Obras –

 ▪ Distinção entre as manifestações artísticas das diferentes regiões; maior distinção entre as 

individualidades artísticas principais.

 ▪ A escultura de Wuerzburg: Tilmann Riemenschneider (1460-1531): madeira e pedra; 

tendências opostas. Força criadora e expressiva: graça e doçura; caráter e descrição natu-

ralista. – Obras –

 ▪ Baviera: Jean Leinberger (1513-1528: continuação do estilo expressivo movimentado e 

dramático do gótico tardio. – Obras –

 ▪ O mestre anônimo H.L. – altar-mor da catedral de Breisach.

 ▪ Jeans Backoffen (1460-1519): trabalhos em Mauence; simplificação viril; tendência para a 

composição unida, clara e harmoniosa. – Obras –

 ▪ Augsburg, centro internacional de comércio e finanças: Gregor Erhardt (1540, colaborador do 

pintor Holbein o Velho e de Burghnair). Ambiência do gótico tardio. Evolução harmoniosa e 

segura para o estilo novo. – Obras –

 ▪ Adolf Daucher (1460-1524, cunhado de Erhardt): estilo renascentista. Seu filho Jean Dau-

cher: continuação de seu estilo.

 ▪ Alemanha do Norte: Bernt Notche (1440-1517) e Benedict Dreyec (1510-1555): continuação 

do gótico tardio.

 ▪ Derivação da escultura alemã, em meados do século XVI, para a arte decorativa, o arte-

sanato artístico. Execução das obras monumentais por artistas estrangeiros, principalmente 

neerlandeses.





 ▪ As características formais do estilo do Alto Renascimento. Compreensão e aplicação das for-

mas antigas pelos artistas da Renascença. Jacques Burckardt, suas definições e comparação 

com o gótico: “o estilo das proporções no espaço e nas superfícies”; “ritmo das massas” em 

oposição ao “rítmo do movimento” (gótico).

 ▪ Distinção essencial entre a Primeira e a Alta Renascença — esta procura a harmonia abso-

luta do conjunto e não o efeito particular: 

1) pela “grandiosa simplificação das formas”; 

2) pela acentuação das formas.

 ▪ A arquitetura: desaparecimento das formas de ornamentação vegetal dos perfis. Procura do 

“simples monumental”. Predominância das ordens dórico-romanas e etruscas ou toscanas.

 ▪ A pintura e a escultura: a tendência à “simplificação grandiosa” e a renúncia à representação 

de numerosos detalhes.

 ▪ Esforço para conferir, às obras de arte, significação e importância gerais, eternas. Preocu-

pação de uma ordem mais orgânica, de uma harmonia mais perfeita, de um valor mais 

absoluto e, portanto, mais geral. Opinião de Burckhardt sobre o maior idealismo da Alta 

Renascença.

 ▪ Meios de acentuação das formas nas arquiteturas: os nichos sobre as fachadas, nas paredes 

externas e internas, de efeito puramente ótico. Enquadramentos das janelas e portas acen-

tuados por pilastras, colunas salientes: meias-colunas germinadas, etc. Riqueza dos perfis 

moldurados. Nas fachadas, obeliscos, candelabros, estátuas. Aumento do efeito das som-

bras projetadas com esta acentuação das formas simplificadas. Aplicação da simetria e dos 

contrastes das formas. Mudança de pedra e gesso, de rústica e outra pedra nas superfícies; 

mudanças de janelas e de nichos; janela com frontões em meia-curva ou triangulares, acen-

tuação do meio, o contraponto. Abóbadas que só visam ao efeito decorativo (Burckhardt), 

cuja construção é escondida (pintura, aplicações do estuque, de Specchio).

 ▪ Criação do tipo perfeito de igreja: a planta de cruz grega de muros arredondados e com cúpula 

(Bramante, 1500). A última das formas arquitetônicas absolutas (Buckhardt): realização do 

ideal do estilo clássico da Renascença; unidade e simetria absoluta, ritmo e acentuação per-

feita do espaço, formação harmônica no interior e no exterior sem fachada inútil, a melhor 

distribuição da luz. 

Sumário da Alta Renasecença Italiana
(Características de estilo)





 ▪ Outro tipo: a igreja abobadada de uma nave com séries de capelas.

 ▪ Perda de hegemonia da decoração. Domínio progressivo da arquitetura pela acentuação da 

simetria e simplificação geral das formas.

Os principais artistas italianos da Alta Renascença

Introdução
Dificuldade de limitação, com datas exatas, do período da arte clássica italiana ou Alta Renas-

cença. Inexistência de datas precisas do início e do fim de um período estilístico. 

 ▪ A formação dos estilos: processo histórico lento e complexo, do qual participam elementos 

múltiplos, pertencentes não só ao domínio da arte como aos domínios mais diversos da 

história geral. As diversas correntes estilísticas dentro de cada estilo. Evolução estilística 

desigual nos diferentes domínios artísticos (escultura, arquitetura, pintura, etc.).

1) Impossibilidade da delimitação exata do estilo de um período histórico determinado. 

2) Significação de referência geral, da delimitação esquemática de um período estilístico.

 ▪ Divergências de delimitação esquemática entre os autores. Alta Renascença (Itália): para 

Burckhardt, de 1500 a1540; para Heinrich Wölfflin: até 1520.

 ▪ Atenção dos historiadores modernos aos estilos de transição. Persistência do conceito falso 

do estilo único em toda uma época. 

 ▪ Critério possível de delimitação: deixar um pouco de lado as características formais comuns, 

evidenciando as soluções particulares do problema principal, isto é: superar o realismo in-

dividual dos quatrocentistas. 

 ▪ Limite possível: as primeiras grandes obras de Leonardo da Vinci (nascido em 1452) e a 

morte de Miguel Ângelo (1564).

 ▪ Os artistas menores e a ligação entre o Quattrocento e a Alta Renascença e entre a Alta 

Renascença e o Barroco. Diminuição da importância artística das diversas escolas locais 

do Quattrocento. Representação da mais alta qualidade artística pela obra de alguns ar-

tistas geniais.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

 ▪ Resumo do prefácio em Paul Jamet no catálogo da “Exposição da arte italiana” realizada em 

Paris em 1935.





 ▪ A realização da unidade mística pela fusão da matéria e do espírito. A conquista dos meios 

da pintura e a palavra de ordem: a pintura é coisa espiritual (cosa mentale).

 ▪ Arquiteto, escultor, pintor, alquimista, engenheiro. 

 ▪ O ardor da investigação e da descoberta científica. A invenção do claro-escuro e a curiosi-

dade psicológica. O aperfeiçoamento do desenho florentino pela aplicação, ao modelado, de 

sombra e luz de uma sutileza aguda. 

 ▪ O espírito profundo, universal e a penetração dos segredos do mundo. O enigma da ex-

pressão; os panejamentos. 

 ▪ O reflexo da vida interior. A paisagem como um eco da vida interior e elemento de uma 

harmonia vital (A Gioconda, A Sant’Ana).

 ▪ A substituição, com apoio nas leis da perspectiva (novas, então), da maneira discursiva dos 

primitivos pelo princípio de concentração que é a base da arte clássica.

 ▪ O quadro como um organismo, onde tudo, linhas e cores, sombras e luzes, compõe um tra-

çado sutil, convergido sobre um centro, espiritual ou sensível. A “Gioconda” como um agre-

gado do universo, a criação e a criatura: a mulher, eterno enigma, eterno ideal do homem e 

signo da beleza perfeita, à qual ele aspira; a natureza evocada por um mágico no seu mistério 

e no seu poder. 

 ▪ A aspiração fundamental de Leonardo: o reconhecimento no detalhe, no individual (do 

corpo ou da alma, da matéria ou das formas), das leis objetivas e gerais que determinam a 

aparência individual e o mundo inteiro. A pesquisa e a realização de normas objetivas (cál-

culos matemáticos ou geométricos, cores e luzes).

 ▪ Os principais períodos: 1) 1466 – aluno no atelier de Verrochio em Florença até 1477; viagem 

a Roma (1480-1481). 2) Primeira estada em Milão: 1482/83; a serviço do duque Ludovico 

Sforza (“il moro”) até 1498. 3) Segunda estada em Florença: 1499; viagens a Veneza, Roma, 

etc.; segunda estada em Milão: data incerta. 4) 1516 – estada na França a convite de Fran-

cisco I; morte em 1519 no castelo de St. Cloud, perto de Amboise.

 ▪ A importância dos desenhos para o conhecimento da obra de Leonardo. – Obras –

Rafael Sanzio (1483-1520)

 ▪ A “harmonia pura e perfeita”. A herança do Perugino, a graça um pouco mole e as doces clari-

dades. – Florença: a força e a segurança. Fusão das lições de Leonardo e de Miguel Ângelo.





 ▪ O pintor mais típico da arte clássica italiana. Seu estilo e o critério absoluto de beleza; o sím-

bolo da beleza ideal; a compreensão da arte antiga.

 ▪ Julgamento desfavorável, posterior (fim do século XIX na Itália): formalismo frio, “faiseur 

du beau”; ecletismo; divergência de opiniões. A perfeição formal (de conjunto e de detalhe), 

a harmonia das linha, as formas ideais, as cores agradáveis. A critica: falta de profundeza 

psicológica e de expressão, frieza.

 ▪ Início no atelier do pai, em Urbino. A corte do Duque; as obras dos mestres. O atelier do Pe-

rugino (aos 17 anos, durante 4 anos). Viagem a Florença (1504). Viagem a Roma a chamado 

de Julio II (1508) e morte (1520). Obra numerosa.

1ª fase (estilo de Perugino) –  Obras de juventude. 

2ª fase (período florentino) – Variações múltiplas do tema da Santa Família; as “madonas”; 

grandes quadros de altar (“mise au tombeau”); retratos ainda pouco desenvolvidos; o tema da 

“santa conversazione”. – Obras –

3ª fase (período romano) – Madonas e quadros de altar; exemplos. Retratos: exemplos. A última 

obra: a Transfiguração.

 ▪ A importância dos afrescos e dos cartões para os gobelins da Capela Sistina. A decoração 

com afrescos de uma série de Câmaras do Vaticano (1508 – Julio II); temas programados. A 

primeira Câmara (“stanza”), “da Assinatura” (1511): afrescos das paredes e do teto: execução 

total de Rafael. A segunda Câmara, “de Heliodoro”: o quarto afresco: composição de Rafael 

e execução dos alunos. A terceira Câmara, “do Incêndio”: apenas estudos preparativos do 

mestre. Os outros grandes ciclos de afrescos (Vila Faresina, Loggias do Vaticano), execução 

dos alunos: principais Giulio Romano, Giovanni da Udine, Perino del Vaga. 

 ▪ A importância histórica dos afrescos das Loggias e a decoração das paredes e pilares: imi-

tação do estilo decorativo romano (escavações da época em Roma, por exemplo, termas de 

Tito); grotesco, candelabro, guirlandas de fruto, os “putti”, esfinges, vasos e instrumentos 

de música, e a influência deste estilo na arte decorativa da Renascença. Influência na arte 

decorativa moderna em geral. 

 ▪ Os 10 cartões para os gobelins. Execução de sete em Arras sob a vigilância de Pieter van Aelst 

(1519) – originais no Vaticano. 

 ▪ O atelier e os alunos (já citados e Polidoro da Caravaggio) – Academismo.

Miguel Ângelo Buonarotti (1475-1564)

 ▪ Escultor, arquiteto, pintor e poeta. Comparação com a universidade do gênio de Leonardo, que 

diz respeito à natureza íntima, à estrutura do seu espírito: unilateralidade de Miguel Ângelo.





 ▪ As características geralmente citadas: o aspecto titânico, sobre-humano, o de precursor do 

Barroco e uma significação parcial. Identidade da intenção artística que determinou o teto 

da Capela Sistina e a Piedade Rondanini; diferença dos meios de realização. 

 ▪ O esforço para o encontro de seu estilo. Indicação aproximada do caminho que conduz à 

compreensão de sua obra total. 

 ▪ Sua parte na tentativa para ultrapassar o naturalismo empírico e cientifico do Quattrocento.

 ▪ Orientação inicial para um estilo ideal e normativo: a beleza ideal das formas, a harmonia 

objetiva da impressão de conjunto, a expressão psíquica não mais subjetiva e individual, mas 

objetiva em geral (caminho de suas primeiras obras, seus primeiros relevos, a Pietá de S. 

Pedro). David e o emprego de outros meios: o aumento da expressão psíquica e da sugestão 

artística. Exagero e transformação deliberada dos membros, das formas, das proporções, 

para o efetivo visado: a imagem de uma força juvenil heróica. Paganização do tema bíblico. 

A representação do corpo obedecendo à vontade subjetiva do artista (ausência de canon 

objetivo de beleza). 

 ▪ Aumento da expressão psíquica pelo contraste entre a atitude calma do corpo e o movi-

mento interno do espírito refletido nos traços contraídos do rosto. Emprego de contraste 

entre as forças físicas e psíquicas a partir do David. Aumento progressivo desse contraste 

pelo exagero das dimensões, das formas de detalhe, etc.

 ▪ O chamado estilo anaturalista e abstrato de Miguel Ângelo: sua formação com elementos 

naturalistas aumentados quantitativamente; as dimensões colossais; transformação da for-

ma quantitativamente, mas não qualitativamente.

 ▪ A realização direta da expressão pelo corpo humano (os “ignudi da Sistina”); variedade de 

atitudes, posições, movimentos: contraste das forças mecânicas (cargas e suportes, estática 

e dinâmica).

 ▪ Os dois fatores determinantes da arte de Miguel Ângelo:

1) a aspiração à expressão espiritual intensa;

2) o subjetivismo artístico absoluto. Tradução de suas visões artísticas e espirituais subjetivas 

por meio de formas naturalistas livremente aumentadas. 

 ▪ Possibilidade de dois resultados: 

1) submissão da visão artística ao desejo de expressão, ou seja, conflito entre as forças materiais 

e espirituais; 

2) tradução livre da visão artística, ou seja, renúncia a uma expressão espiritual de valor geral 

ou universal. 





 ▪ A união perfeita entre a expressão espiritual e material, entre a visão artística espiritual 

e a realização concreta, com a renúncia à descrição plástica detalhada (estilo de velhice). 

Renúncia até o limite extremo à representação do movimento físico (frescos da Capela Pao-

lina, esculturas: Sepultamento e Pietá Rondanini). – Obras principais –

Antonio Allegri da Correggio (1488-1534)

 ▪ Nascimento perto de Parma. Conhecimento das obras de Mantegna, Cossa, etc. na juventude 

e posteriormente da escola lombada e de Veneza. Provável viagem a Roma. Ecletismo nos de-

talhes; estilo próprio no conjunto. A graça juvenil, linhas harmoniosas, beleza dos corpos, 

movimentos fogosos, penumbras misteriosas e luzes deslumbrantes. As três características 

principais do estilo de Correggio: 

1) o sensualismo;

2) o claro-escuro, o emprego da luz em geral;

3) o caráter dinâmico.

 ▪ O pintor sensualista, por excelência. As figuras santas como seres humanos; expressão de 

abandono ou de amor maternal ou de desejo voluptuoso. Inversamente, torna os sentimen-

tos concretamente sensuais; representação de um sentimento único; interpretação de senti-

mento e sensualismo. A representação do próprio sentimento, de uma espécie de comunhão 

estática dos homens com o mundo celeste. 

 ▪ O emprego do claro-escuro com o objetivo de acentuar a plasticidade. Comparação com o 

emprego por Leonardo e pelos Venezianos (Leonardo: unificar a composição, acentuar o 

relevo e meio expressivo – os Venezianos: representar a ambiência atmosférica, a aparência 

ótica transitória).

 ▪ O claro-escuro para acentuar a impressão do movimento, de ilusão dinâmica. A luz e o cla-

ro-escuro dissolvendo a aparência estável e estática numa aparência instável e movimentada. 

A composição baseada na oposição das grandes massas de luzes e sombras.

 ▪ A impressão do movimento, do caráter dinâmico como resultante da composição em diago-

nal e dos escorços (além da luz). As figuras vistas de baixo em escorços ousados. Contrastes 

de luzes; composição assimétrica; ilusão ótica perfeita de movimento real no espaço e no 

tempo. Posições contrárias às leis físicas: sugestão de movimento no plano das esferas ce-

lestes, de um mundo ideal mais elevado. A sensação do céu dentro da igreja. A atração do 

espectador para o turbilhão de luz, de movimento e de sentimentos extáticos, para o céu, 

para as glórias celestes.  

 ▪ As nuvens plásticas, os escorços, o emprego do nu e os começos do barroco. A influência de 

Correggio sobre os maneiristas e sobre a formação do barroco. – Obras principais – 





Veneza: Giorgione; Palma; Ticiano; etc.

Giorgione (1478-1510)

 ▪ Nascimento em Castelfranco. Ida a Veneza, onde ficou até a morte. Sua influência decisiva 

sobre a evolução da pintura veneziana:

1) criação de um dos temas principais da pintura veneziana, o nu feminino deitado numa paisa-

gem (Vênus);

2) os temas novelísticos (um grupo de personagens reunidas numa paisagem de interior, sem que 

se trate de cena mitológica ou histórica precisa);

3) um dos maiores coloristas de todos os tempos. 

 ▪ A cor como determinante da estrutura composicional do quadro, como realizadora da am-

biência, como determinante do conteúdo psíquico da representação (meio expressivo). 

 ▪ A cor como realizadora do ritmo que liga as diferentes figuras, do ritmo das linhas da paisa-

gem, da beleza da forma dos detalhes, da profundidade espacial, da plasticidade das figuras, 

da indicação dos diferentes materiais (tecido, carne humana, pedra, folhagem), da unidade 

harmoniosa da obra. Os sons, as diferenciações cromáticas que criam uma atmosfera quente, 

dourada e misteriosa. Unidade indissolúvel da natureza e do homem. A musicalidade, a 

ambiência poética, o caráter humano. – Obras principais – 

Palma Vecchio (1480-1528)
 ▪ Estudo no atelier de Giovanni Bellini (como Giorgione). Influência de Giorgione: colorido 

delicado e de um brilho forte.

Lorenzo Lotto (1480 – 1556)
 ▪ Aluno de Aloise Vivarini. Afastamento da tradição veneziana. Comparação de Berenson 

com os impressionistas franceses. Caráter psicológico.

Sebastiane del Piombo (1485-1547)
 ▪ O atelier de Bellini, influência de Giorgione. Viagem a Roma (1511). Influência total de 

Miguel Ângelo, com sacrifício do colorido veneziano.

Ticiano Vecelli (cerca de 1477–1576)
 ▪ O atelier de Giovanni Bellini e a influência de Giorgione. O atelier de Giorgione e as bases de 

sua arte. O elogio de Delacroix. A nobreza do estilo, a cor, a matéria, a técnica. A observação 

capital de Dvorack: Ticiano introduziu o ilusionismo na pintura europeia. A representação 

dos objetos, a paisagem, as figuras, o espaço, não como sabemos que são pela experiência, 

mas como valores colorísticos. Diferença com o objetivo dos impressionistas modernos: não 





é a representação de tal ambiência atmosférica, de tal reflexo do sol num curso d’água; o 

principal conteúdo de sua arte é a significação geral e o efeito artístico do ser humano.

 ▪ Base da composição, expressão, ritmo e espaço na cor, como em Giorgione. Inesgotável 

diferenciação dos tons. Unificação das cores em intervalos delicados: efeito monocrômico 

(obras de velhice). Vibração das cores. A cor como fator autônomo, capaz de exprimir uma 

ambiência espiritual, independentemente de toda composição linear-plástica, independen-

temente de qualquer tema. 

 ▪ Ticiano como um dos maiores retratistas da pintura italiana: os retratos, as Vênus, quadros 

mitológicos e quadros religiosos.

A escultura italiana da Alta Renascença
 

 ▪ Menor importância que a pintura. Pobreza em relação à escultura em pedra e bronze do 

Quattrocento, com exceção de Miguel Ângelo. 

 ▪ Igrejas e palácios guarnecidos interna e externamente de esculturas dos melhores artistas 

quatrocentistas. Renúncia progressiva da arquitetura da Alta Renascença às decorações plás-

ticas. Esculturas funerárias. A escultura liberta-se da arquitetura: estátuas livres, “ronde-

bosses”. Comparação com a escultura do Quattrocento. Renúncia às cores, contrastes do 

claro-escuro. Características gerais: simplificação das formas, harmonia e unidade, aproxi-

mação mais rigorosa dos modelos antigos, menos frescura e diversidade, mais monumen-

talidade e grandeza em relação ao Quattrocento. 

 ▪ Miguel Ângelo e Leonardo (esboços para esculturas).

 ▪ Andrea Sansovino (1460-1529, florentino). Sua estada em Portugual. Ida para Roma.

 ▪ Traços característicos da Alta Renascença: aspiração a uma nova monumentalidade; ati-

tudes nobres, contidas; majestosa idealização das figuras até a renúncia à caracterização in-

dividual; panejamentos amplos. Aparência acadêmica pela aproximação das normas antigas. 

Contribuição para o novo tipo de monumentos funerários da Alta Renascença. – Obras – 

 ▪ Giuliano da Sangalo (1445-1516): mais arquiteto que escultor. Benedetto Rovezzano (1474-

1552): trabalhos de escultura decorativa (chaminés, monumentos funerários, etc.). Andrea 

Ferrucci (1465-1526): aluno de Palma Vecchio. Estilo mais ideal e normativo. Todos de Flo-

rença. Benvenuto Cellini (1500-1571, florentino): mais representante do artesanato artístico 

que da grande escultura; ourives: vasos, bocais, pratos; matérias preciosas: técnica espiri-

tual e graciosa. A escultura em bronze de Perseu, de movimento apaixonado. O busto do 

conde de Médici e comparação com os bustos-retratos do Quattrocento. Trabalho na corte 

de Francisco I: o relevo de Diana de Poitiers.





 ▪ Itália do Norte: Antonio Begarelli: trabalhos em terracota. Grupos de Alfonso Lombardi, 

também naturalista.

 ▪ Milão: Agostino de Fonduti, colaborador de Bramante, influência de Mantegna. Agostini 

Busti (Bambaia): monumentos funerários.

 ▪ Veneza: Jacopo Sansovino, florentino (1486-1570), arquiteto e escultor. Influência de Miguel 

Ângelo. Sua importância entre os melhores da Renascença. – Obras – Baccio Bandinelli; Gio-

vanni da Bologna (1525-1608); artista francês Jean de Boulogne, que viveu na Itália: fontes 

para cidades italianas. Obras em bronze de pequenas dimensões.  – Obras principais – 

A arquitetura da Alta  Renascença 

Os principais arquitetos italianos da Alta Renascença

 ▪ Roma, centro principal. São Pedro, o maior empreendimento. 

 ▪ Donato D’Angelo Bramante (1414–1514): começo como pintor; primeira arquitetura; obra 

importante: transformação de S. Maria della Grazzia, em Milão (1492–1498): ainda o 

princípio da adição sucessiva das principais partes da igreja, acentuando a composição rít-

mica do conjunto.  

 ▪ A fachada da igreja de Abbiate Grasse (1497), inspirada no arco triunfal de S. Andrea de 

Mântua (Alberti): acentuação do efeito de unidade monumental pelo imenso arco susten-

tado por dois pares superpostos de colunas geminadas; contraste (também pela cor clara) 

com os dois pequenos arcos escuros que flanqueiam o arco principal. Mudança para Roma 

(fim do reinado de Ludovico Moro). O “tempietto” no local do martírio de S. Pedro: edifício 

circular de estilo dórico, encimado por uma cúpula (1502, claustro de S. Pietro em Monto-

rio). O “tempietto”, primeiro edifício que, pela composição e detalhe, faz reviver o espírito 

e o estilo antigos, depois de 1.200 anos (Burckhardt). O claustro de S. Maria della Pace e o 

coro de S. Maria del Popolo.

 ▪ A encomenda do Papa Júlio II: o aumento ou a unificação do Palácio do Vaticano; o “Cortile 

de S. Damaso”; a imensa arena dominada pelo nic colossal (o Exedro), modificada poste-

riormente; inclusão do “Belveder” (construção sob Inocêncio VIII) no plano do conjunto. 

Terminação dos trabalhos, começados em 1505, muito depois da morte de Bramante.

 ▪ O plano fundamental de S. Pedro: cruz grega de braços iguais, encimada por cúpula central 

que seria flanqueada por quatro torres. Modificação posterior do projeto: construção longi-

tudinal (basílica); manutenção da cruz grega e da cúpula central. Arquiteto chefe de S. Pedro 

de 1506 até sua morte (1514): construção dos pilares fundamentais da cúpula com os arcos 





de ligação, bem como o braço esquerdo da cruz. A direção da obra entregue a Rafael, assis-

tido por Fra Giocondo e Giuliano da Sangallo sob Antonio da Sangallo de 1534 até sua morte 

(1546). Direção decisiva de Miguel Ângelo, eleito sucessor de Sangallo. Direção de Vignola 

desde a morte de Miguel Ângelo (1564) até 1573. Retirada em 1575 do coro provisório de 

Bramante e elevação da cúpula e da lanterna por Giacomo della Porta (conforme os projetos 

de Miguel Ângelo). Morte de Della Porta em 1604. Direção de Carlo Maderna (1607): modi-

ficação mais decisiva da antiga planta central da basílica que implica nova fachada (exe-

cutada entre 1608-1612). Os trabalhos de Bernimi (projetos de torres, colunatas), história 

posterior. A história da construção de S. Pedro e a evolução estilística da arquitetura italiana 

nos tempos da Alta Renascença e do Barroco. Rafael: concepção e execução de diversas ar-

quiteturas: Palácios d’Áquila, Vidoni-Caffarelli, a “Vila Madama”.

 ▪ Baldassare Peruzzi (1481-1537). A Vila Farnesina (1509), tipo característico das formas de de-

talhe, do Barroco. As principais obras: Florença: fachada da Igreja de S. Lourenço, Capela dos 

Médicis, Biblioteca de S. Lorenzo; a famosa escada desta biblioteca: um dos primeiros exem-

plos de arquitetura barroca (1558); em Roma: último andar do Palácio Farnese (começado 

por Antonio da Sangallo); plano de conjunto da praça do Capitólio (coloca a estátua equestre 

de Marco Aurélio no centro da praça); a “porta pia”, em S. Pedro: aumento das absides, sub-

tração das torres, tribunas: execução das partes posteriores; projeto da cúpula (superintende 

a execução até o ático).

 ▪ Outros arquitetos florentinos: Baccio D’Agnolo (1462-1543) e seu sucessor Giovanni Anto-

nio Dosio (1533 – depois de 1609): palácio Larderel em Florença.

 ▪ Giorgio Vasari (1511-1574): teórico notável; transformações do Palazzo Vecchio e construção 

dos “officios” (1560). Batolomeu Amanati (1511-1592): aumento do Palácio Pitti.

 ▪ Itália do Norte: Michelle Sammichele (1484-1559). Verona: porta Nuova/porta Stuppa. Vene-

za: Palácio Grimani. Jacopo Sansovino (toscano, 1486-1570): principal arquiteto de Veneza: 

Palácio Corner; Bilioteca de S. Marcos; sua harmonia com o conjunto do palácio dos Doges, 

a catedral e o Campanário: “Loggetta” ao Campanário; pátio do Zecca, em Veneza, e pátio 

da Universidade de Pádua. Sua influência considerável sobre a arquitetura veneziana.

 ▪ Andrea Palladio (1518-1580). Importância ao lado de Bramante. Considerado a encarnação 

mais completa do espírito antigo das proporções e das disposições de grandes conjuntos 

arquitetônicos. As vilas e as casas de campo perto de Vicenza (sua cidade natal) e de Veneza 

– “Villa Rotonda”, perto de Vicenza; edifício quadrado em cúpula e frontões de templo. 

Palácios: Valmarana, Chieregati e Barbarano. Teatro Olímpico: terminado após sua morte. 

Igrejas: S. Giorgio Maggiore e II Redentore, ambas em Veneza.





A arte alemã – os principais artistas alemães 
da Alta Renascença

I. Albrecht Dürer (1471-1528)
 ▪ Comparação das obras alemãs do século XVI com as obras italianas da mesma época. Pos-

sível impropriedade do termo Renascença para designar a arte alemã desse período. Designa-

ção proposta por alguns autores: “barroco gótico-tardio”. O estudo da questão envolvendo 

as condições religiosas, econômicas, sociais. A Renascença alemã repousando sobre bases 

inteiramente diferentes da italiana; manifesta-se no domínio artístico por meio de formas 

também diferentes.

 ▪ Albrecht Dürer (1471-1528): o primeiro grande artista alemão da Alta Renascença; primeiro 

“artista livre” alemão em comparação ao antigo artesão.  Discípulo do pai, um ourives de 

mesmo nome, trabalhou no atelier de Wolgemut. Viagem em 1490 (costume do tempo) 

através do país e os outros atelieres (Colmar, Bale, Strasbourg). Influência das gravuras 

de Sclonigauer – Estudo dos grandes mestres italianos contemporâneos. Viagem à Veneza 

(1495); segunda viagem a Veneza (1505), estudo de Mantegna, Bellini. Viagem (1520-21) aos 

Países-Baixos (precioso diário de viagem).

 ▪ O desejo de reunir e de harmonizar as qualidades particulares da arte alemã com as quali-

dades da arte italiana. A procura da fusão da expressão individual e subjetiva, o caráter 

ético, o amor pelo detalhe característico da concepção orgânica e mística de tudo o que 

vive, a profundidade do sentimento religioso, com as normas objetivas da beleza e a cons-

trução racional do corpo humano e do espaço, a clareza das formas, a unidade estética e 

formal do quadro. 

 ▪ Dürer e a superioridade dos italianos na expressão, perspectiva, anatomia, equilíbrio com-

posicional. A arte normativa, a procura das leis objetivas da beleza. A maior grandeza de 

Dürer a intensidade expressiva de suas linhas, o caráter profundamente religioso (protes-

tante), a energia e a vida orgânica das formas, em suma, o conteúdo e a expressão e não as 

normas objetivas de representação. A coincidência das formas da natureza com as da linha.

 ▪ Interpretação e unidade das formas; sua vida misteriosa, autônoma, às vezes bizarra, fan-

tástica. As gravuras (sobre madeira, cobre e ferro) e os desenhos, principalmente parte da 

obra de Dürer. Poucas pinturas a óleo (geralmente sobre madeira). Subordinação da cor ao 

desenho; técnica perfeita de pintura, como em todas as questões de “ofício”; unidade da cor 

e da forma. Dürer como gravador: um dos maiores artistas da história. Pinturas: os retratos 

e os temas religiosos; as gravuras; as grandes séries; os desenhos. 





II. Hans Baldung Grien-Grünewald
 ▪ Os discípulos diretos de Dürer Hans von Kulmbach (1480-1522): estágio no atelier de Dürer. 

Influência do italiano Jacopo de Barberi. Riqueza de motivos, ambiência doce e feliz, colo-

rido claro e delicado, lirismo. – Obras – 

 ▪ Leonard Schaeuffelin (1480-90/1539/40): o tipo médio do artista alemão da época; bom 

“métier”; probidade de concepções artísticas; conhecimentos técnicos sólidos; tradição 

artística suábia. – Obras –

 ▪ O mestre de Messkirch (1495-1559): possível identificação com Joer Ziegler. Formas amplas, 

arredondadas, colorido claro e rico, acumulação de formas e objetos ornamentais. Artista 

típico da Renascença alemã. – Obras – 

 ▪ Hans Baldung Grien (1480-1545): intensidade de força expressiva, movimento fogoso, sen-

sualismo vivo, expressão patética e dramática. Expressionismo semelhante a uma força ele-

mentar da natureza, indômito, espontâneo, selvagem e ousado, que conduz ao maneirismo 

e ao subjetivismo artísticos. Representação das forças misteriosas, mágicas, fantásticas da 

natureza. A morte e o nu humano. Cor estranha (brancura extraordinária dos corpos). De-

terminação da composição pela linha expressiva e a construção linear. Pinturas, gravuras 

em madeira e cobre, cartões para vitrais, desenhos. – Obras –

 ▪ Nicolas Manuel Deutsch (1488-1530, suíço). Urs Graf, Hans Leu: “artistas mercenários”. Re-

flexo das concepções e gostos dos soldados mercenários da época nos quadros de Manuel 

Deutsch: fantasia robusta, viva, sensualismo cru, detalhes ricos e bizarros, ambiência de 

agitação geral. 

 ▪ Aparecimento na primeira década do século XVI de um novo estilo pictórico oposto ao de 

Dürer e Grien (construção linear, formas definidas): efeito principal pelo tratamento colo-

rístico. Aplicação irregular das cores, em atenção à precisão da forma desenhada. Um dos 

principais artistas deste estilo pictórico, solitário, de origem e formação artística.

 ▪ Mathias Grünewald: Pintor, engenheiro e arquiteto na corte de um arcebispo (em Aschaffen-

burg e em Mayonne). O religioso fanático, o místico visionário, “o entusiasta das cores”, o 

“último gótico”. A cor, base de sua pintura. Expressão subjetiva do mundo exterior, con-

fissão mística, abstração visionária das histórias santas. Sentimentos, assuntos, concepções 

do homem cristão da Idade Média tardia. Subjetivismo da interpretação e liberdade de re-

presentação dos dados tradicionais: características do homem moderno, da Reforma e da 

Renascença.

 ▪ O famoso Retábulo do Isenheim, encomenda dos Antonitas, hoje em Colmar. A descrição de 

Maurice Denis: “a crucificação é o grito supremo do romantismo gótico...”, “imenso políp-





tico de nove painéis pintados e quatro esculpidos”, negros profundos e vermelhos, onde 

brilhava um branco singularmente dissonante, envolvido de sombras anguladas...”; “Por sua 

concepção realista e mística da natureza e da pintura, Mathias Grünewald é um primitivo 

exasperado e um mestre dos tempos novos”. – Outras obras – 

III. A Escola do Danúbio – Lucas Granach – Hans Burgkmair
 ▪ “Estilo do Danúbio” ou “escola do Danúbio”: artistas originários da região alpestre da Áus-

tria, do Oeste da Baviera, às margens do Danúbio. 

 ▪ Principais características comuns: 

1) preferência e sensibilidade para a representação da natureza (paisagens);

2) sentimento muito vivo para os valores da cor e os efeitos de luz. Principais artistas: Albrecht 

Altdorfer e Wolf Huber.

 ▪ Albrecht Altdorfer (1480-1535): semelhança com Grünewald; concepção pictórica do mun-

do, ambiência dramática; atenuação por um sentimento de alegria ingênua, de admiração 

alegre pelas riquezas e as diversidades do mundo. Grande número de cenas diversas nos 

quadros (como no estilo narrativo da Idade Média tardia); multidão de pequenas figuras. 

Narração poética, rica fantasia, evitando as dificuldades da composição de grande escala. O 

mestre por excelência da grande arte em quadros de dimensões reduzidas. Frescor e sensi-

bilidade na representação da natureza (a primeira paisagem pura, sem quaisquer figuras, da 

arte alemã). Arquiteto; desenhos, aquarela, gravuras em madeira e cobre. – Obras –

 ▪ Wolf Huber (1490-1553): tradições da escola austríaca; compreensão sensível da natureza; 

temperamento apaixonado e interesse psicológico acentuado. Poucas pinturas, muitos de-

senhos e gravuras. – Obras – 

 ▪ Lucas Granach, o Velho (1472-1553): precursor da escola do Danúbio, nas obras da juven-

tude. Dois grandes períodos: antes e depois de sua vocação em Wittenberg em 1504. Maior 

força pessoal na primeira fase: unidade perfeita entre as figuras e a paisagem, profundidade 

do sentimento, vivacidade da narração, interesse psicológico. Transformação do seu estilo na 

segunda fase: mais impessoal, repetição de fórmulas, expressão amaneirada, tipos de figuras 

um pouco esquemáticos; certo retorno à linha gótica. Grande quantidade de pinturas do 

atelier de Granach (quadros alegóricos, mitológicos, quadros de altar, de costumes, retratos). 

– Obras do primeiro e segundo períodos – 

 ▪ Hans Burgkmair (1473-1531): o representante típico da Renascença alemã que se relaciona 

à pessoa e aos empreendimentos artísticos do imperador Maximiliano I. Estada na Itália. 

Influência veneziana no colorido rico e quente; sentimento para a concepção livre e monu-

mental da figura humana; o gosto pela decoração elegante. Menor interesse pelos problemas 

da construção, das normas objetivas do corpo humano. Ausência de procura de uma obje-





tividade e generalidade universal. Nível apreciável de estilo e expressão patética. – Retratos 

Obras –  

IV. Os dois Holbein
 ▪ Hans Holbein, o Velho (1470-1524, de Augsburg, como Burgkmair).

 ▪ Mais ligado que Burgkmair à tradição medieval. Influência dos grandes mestres neerlan-

deses na sua formação: precisão do detalhe, interesse fisionômico, gosto da narração explíci-

ta. Evolução do colorido, de quente e profundo para mais claro e frio. Influência progressiva 

da Renascença. Artista de transição. Elementos para a evolução da arte moderna: espírito 

crítico, certo distanciamento da emoção do tema, desenho enérgico e leve, objetividade da 

concepção (retratos). – Obras –

 ▪ Hans Holbein, o Moço (1497-1543). Considerado o primeiro artista moderno alemão. Com-

paração ao desenvolvimento estilístico de Dürer os problemas de transição que se apresenta-

vam a Dürer já se encontram resolvidos por Holbein, o Moço. Paralelo entre Lutero e Calvino 

de um lado, Dürer e Holbein, o Moço de outro: em Lutero e Dürer a luta por uma nova con-

cepção do mundo; Calvino e Holbein já em face de resultados essenciais adquiridos por esta 

luta; seus problemas são a organização formal dos novos conteúdos e a sistematização lógica 

da nova concepção do mundo. O interesse de Holbein não diz respeito mais ao conteúdo, ao 

tema, mas à forma. Observação imparcial e objetiva; procura da clareza e perfeição absoluta 

do objeto representado, da compreensão lógica racional da natureza do homem. Reflexão, 

objetividade inquebrantável, crítica racional em face dos temas. Domínio de todos os meios 

artísticos. A precisão da linha atinge a união perfeita entre a forma e o objeto. Interpretação 

indissolúvel entre estilo e natureza. Artista internacional: aos 18 anos deixa Augsburg e vai 

para a Suíça; trabalha em Bale e outras cidade suíças. Faz viagens à Itália (Lombardia) e em 

1526 a Londres. Volta a Bale em 1528-31 e 1538. Permanência em Londres em 1536; torna-se 

pintor da corte de Henrique VIII.

 ▪ Obra rica e homogênea; pinturas, gravuras, desenhos, cartões para vitrais, desenhos para 

ourivesaria. Importância das gravuras em madeira (“danses macabres”). Um dos maiores 

retratistas da história.





Tintoretto, Veronese. Os sucessores de Rafael, Correggio, etc. 

 ▪ Tintoretto e Veronese: artistas de transição entre a Alta Renascença e o Barroco. O manei-

rismo, seu sentido pejorativo. Reconhecimento do valor de maneiristas como Tintoretto, o 

Grego (el Greco), deixando de lado a exclusiva comparação com os ideais artísticos da Alta 

Renascença e o começo do Barroco. Existência de maneiristas em todas as épocas: tipo de-

terminado de artistas que parece desenvolver-se particularmente durante as épocas críticas 

e as épocas de transição da história (Tintoretto, Greco, Brenghel o Velho).

 ▪ Jacopo Robusti, o Tintoretto (1551-1594, veneziano): discípulo de Ticiano, inspira-se em 

Miguel Ângelo (“A cor de Ticiano, o desenho de Miguel Ângelo”). Temperamento transbor-

dante. Modificação profunda da concepção tradicional veneziana da cor: a cor perde toda 

a materialidade e torna-se o meio expressivo principal para a representação de um mundo 

místico superior, imaterial e puramente espiritual. Contraste entre o caráter imaterial de sua 

cor com a maneira naturalista das figuras e detalhes.

 ▪ Substituição dos ideais da Alta Renascença; substituição da natureza e da forma perfeita por 

outros elementos que visam ao predomínio do espiritual e da sensação ou emoção subjetiva. 

O conteúdo espiritual de suas obras formula valores gerais que correspondem aos problemas 

religiosos, morais e filosóficos de seu tempo. O ponto de partida não é mais o movimento 

natural do corpo, como em Miguel Ângelo, mas o movimento da alma.

 ▪ Os elementos estilísticos que entrarão na pintura barroca, cujos primórdios foram, de modo 

geral, influenciados por Tintoretto: o movimento expressivo das figuras humanas, bem como 

suas dimensões às vezes colossais ou as reduções bruscas entre as figuras do primeiro plano e 

as do fundo; o emprego das figuras de “repoussoir” (repuxo); as composições em diagonais, 

a concentração dos efeitos de luz; a imaterialidade da cor. – Obras – 

 ▪ Paolo Veronese (1528-1588): em Veneza desde 1555; influência de Ticiano e Tintoretto. Ex-

altação da alegria de viver; pintura da vida fácil e feliz dos nobres de Veneza, do meio alta-

mente cultivado e luxuoso que os envolve; sonoridade triunfal da cor, ciência perfeita da 

composição, gosto seguro até nos menores detalhes. – Obras –

 ▪ Os venezianos, grandes decoradores (quadros de igreja).

 ▪ Os diversos elementos puramente formais que prepararam o terreno para o advento do Barro-

Os primórdios da Arte Barroca na Itália 
(Pintura)





co, deixando de lado as considerações de ordem religiosa, social, política, etc. que o explicam:

1) O estilo de velhice de Miguel Ângelo (o juízo final, os frescos da Capela Paolina).

2) A escola de Rafael com Piero del Vaga, Giulio Romano e seu aluno, o Primatice, G. de Udine, 

Polidoro de Caravaggio: nova concepção da pintura de decoração (Palazzo del Fé em Mântua, 

Pitti em Florença). Na pintura profana: maior interesse pelo assunto, relegando ao segundo pla-

no o problema da forma (os elementos formais de representação tirados dos mestres precedentes 

ou da Antiguidade; ecletismo formal). Na pintura religiosa: separação da representação realista 

e naturalista da representação ideal; o realismo servindo de contraste e de meio artístico para 

aumentar o caráter ideal da cena celeste em oposição à cena terrestre; aspiração a representar a 

beleza psíquica das personagens santas: intensidade de expressão. 

3) Os maneirismos florentinos: (sucessores de Andrea del Sarto) Rosso, Pontormo, Bronzino, 

Vasari. Rosso executa, em 1531, frescos para Francisco I no Castelo de Fontainebleau. Bronzino, 

famoso pelos retratos nos quais define a categoria social dos retratados. 

4) Os maneiristas procedentes da influência de Correggio: Parmeggianino (o Parmesão, 1503-

1540): o predomínio máximo da expressão espiritual e sentimental; nos tipos de beleza (figura 

serpentinada); acentuação da verticalidade de acordo com as necessidades de seu ideal espiritual 

e artístico. – Obras – 

 ▪ Frederico Barroci (o Baroche, 1528-1612), conduz diretamente ao barroco: movimento paté-

tico das composições, caráter imaterial da cor, riqueza da palheta, acentuação das diagonais, 

grande número de figuras e cenas no quadro, intensidade da expressão lírica e emocional. 

– Obras –





A Pintura Barroca Italiana

 ▪ A influência da pintura barroca sobre a pintura da Europa: as iniciativas do novo estilo. A 

doutrina arrazoada dos Carracci sugerida pelo exemplo instintivo de Correggio. Os Car-

racci, fundadores da verdadeira escola bolonhesa (os Francia do tempo de Rafael tinham 

grande reputação).

 ▪ Luís (1555-1619), Agostinho (1557-1602) e Anibal Carracci (1562-1609): instituição da céle-

bre academia em 1585. Grandes decoradores da escola bolonhesa, que foi a mais autêntica 

expressão da Contrarreforma. Necessária a compreensão da arte religiosa da época. Os Car-

racci queriam levar a pintura à imitação da natureza, tendo em conta os progressos técnicos 

e estéticos realizados depois da Renascença. Seu objetivo: fazer prevalecer uma concepção 

média e universal da arte, com um ideal de perfeição dogmática e moral da religião restaura-

da pelo Concílio de Trento. Os meios: estudo do modelo vivo, da anatomia, da perspectiva.

 ▪ A substituição do aprendizado pelo ensino oficial. Nascimento do academismo: tomar de 

cada mestre sua qualidade dominante (a cor de Ticiano, o modelado do Correggio, o de-

senho de Rafael). – A Accademia dei Desiderosi ou degli Incamminati. – As obras – 

 ▪ Alunos de Carraci: Guido Reni (1575-1642): grande obra decorativa (Aurora no Palácio 

Respigliosi). Dominice Zampieri, o Domenichino (1581-1641), que mereceu a simpatia de 

Pousino; obra religiosa considerável. – Obras –

 ▪ Guercino (1590-1666): grandes quadros de altar.

 ▪ Sassoferrato, sua expressão de recolhimento. – Carolo Dolci, outro pintor de devoção. – Sacchi.

 ▪ Pietro di Cortona: decorou os tetos da Chiesa Nuova. – Pozzo (Jesuíta): perspectivas do teto 

de Santo Inácio; substituição dos temas tradicionais, as cenas dos Evangelhos, por alegorias 

em “trompe-l’oeil” que fazem rebentar as abóbodas e transtornar a arquitetura (temas liga-

dos às devoções ou à glória dos fundadores de ordens).

 ▪ Miguel Ângelo Caravaggio (1569-1609), o verdadeiro talento original dessa época. A na-

tureza morta (ainda desconhecida) pelo prazer de pintar. Naturalismo robusto; contrastes 

violentos de luz crua e sombra opaca. – obras –

 ▪ Religiosos – O realismo brutal que alcança o sublime. A maior característica: a sinceridade 

do contato com a natureza, a ausência de retórica e de gestos inúteis. Os discípulos: Manfredi 

A Arte do Barroco





e Domenico Feti-Gentileschi. Enorme influência, que domina as escolas genovesa e napoli-

tana (às quais se filia o grande movimento da pintura espanhola no século XVIII) e atinge 

a França e os Países Baixos. Os espanhóis e mesmo Rembrandt devem muito a Caravaggio. 

– As Obras –

 ▪ Os melhores pintores das gerações seguintes oscilam entre Caravaggio e os Carracci. – Sal-

vator Rosa (1615-1673), visão romântica da paisagem. – Luca Giordano, composições bri-

lhantes nas abóbadas das igrejas.

 ▪ É a época em que todos os artistas estrangeiros querem fazer a viagem a Roma (flamengos, 

franceses) para aprender: “a boa maneira de compor”, estudar o nu e o antigo. Foi nesse es-

pírito que Colbert fundou a Escola de Roma, hoje Vila Médicis.

 ▪ Conservação, pela pintura barroca italiana, ao lado dos pintores explorando o ilusionismo, 

a perspectiva, o naturalismo, o erotismo voluptuoso, de uma corrente mais classicista. A es-

cola dos Carracci representante, em primeiro lugar, dessa corrente classicista (e eclética) que 

continua com pintores como Sacchi ou seu discípulo Maratta (1625-1713).

 ▪ A pintura napolitana, inteiramente integrada no movimento barroco extático e patético, 

influenciada por Caravaggio quanto ao estilo. Nápoles, centro de uma maneira de pintar, a 

“macchia”, pintura por meio de manchas; os “machiettistas” (semelhança técnica aos im-

pressionistas, mas objetivo diverso). Relações estreitas da pintura barroca napolitana com a 

pintura barroca espanhola. Nápoles submetida politicamente à Espanha nessa época.  

A Pintura Flamenga

Rubens, Van Dyck, Jordaens

 ▪ Domínio da pintura flamenga do século XVII por Pedro Paulo Rubens (1577-1640). O pintor 

oficial, ligado às coortes reais e à Igreja. Correspondência perfeita de sua arte às necessidades, 

desejos e concepção dos poderes temporais e eclesiásticos de sua época. Acordo íntimo de 

seu talento, seu gênio, seu temperamento com os dados de seu país. O juízo de Burckhardt: 

“Rubens tudo podia, porque queria tudo, e queria tudo porque estava seguro de poder tudo”. 

A harmonia perfeita entre as capacidades intelectuais e materiais, base do gênio de Rubens e 

explicação de que sua obra englobe quase todos os gêneros da pintura: histórico, alegórico, a 

paisagem, o retrato, os animais.

 ▪ Inumeráveis encomendas; apelo a colaboradores entre os alunos. Seu atelier: uma organiza-

ção de trabalho perfeita, instrumento de execução para suas ideias (arcas de 3.000 obras).

 ▪ Renovação completa das formas da Renascença e do Barroco italiano.





 ▪ A síntese da cultura latina (italiana) e do temperamento flamengo. Intérprete do catolicismo 

de seu país e de sua época, catolicismo que conciliava “a alma cristã e a arte pagã”. 

 ▪ A sensualidade de Rubens, um dos traços característicos de sua arte: transbordante, mate-

rial, robusta. Glorificação pagã da carne, do corpo humano heróico, da força animal tanto 

nas cenas religiosas ou mitológicas como nas de martírio ou de juízo final. Evolução da ma-

neira de manifestação desta sensualidade: 

1) Primeiro período: expressão por meio de fatores exteriores, ou melhor, pelo objeto represen-

tado (multiplicidade de corpos hercúleos agitados, plasticidade das formas, jogo acentuado dos 

músculos, ação dramática explícita, composições diagonais movimentadas de corpos humanos, 

expressão das figuras).

2) Depois, e principalmente no último estilo, perda de importância de toda agitação exterior; 

domínio absoluto das cores, dos planos colorísticos, a matéria pictural com a qual é realizada a 

representação das qualidades sensíveis do mundo (a epiderme loura e quente da carne feminina, 

o brilho sedoso dos cabelos, os vestidos reluzentes, a luminosidade das sombras transparentes, 

a atmosfera dourada de uma paisagem depois da tormenta, os pelos lisos e brilhantes das vacas 

e cavalos, a umidade fértil da terra, em resumo, o tratamento da superfície das coisas em largas 

pinceladas – desde 1630). A perfeição colorística e pictórica no fim da vida.

 ▪ O pintor do movimento, do instantâneo, da ação dramática, por excelência. 

 ▪ Pouca diferenciação da expressão psíquica; pouco interesse pela diferenciação psicológica in-

dividual. Os retratos: representação mais de tipos masculinos e femininos do que individuali-

dades espirituais. Nos últimos retratos femininos: o ideal erótico, sua ideia do feminino, sem 

muita atenção pela semelhança e a característica individual. Obras dos diferentes períodos.

 ▪ Anton van Dyck (1590-1641): o mais importante dos alunos e colaboradores de Rubens; au-

tonomia de sua arte ao lado da do mestre (o único discípulo). Os dois anos de aprendizado. 

Desenvolvimento de sua própria maneira durante a estada na Itália. As características: a sen-

sibilidade psicológica, o gosto delicado, o refinamento colorístico. Um dos maiores retratistas: 

o retrato mundano oficial, representativo. O pintor da nobreza, da alta burguesia, desde a 

viagem à Itália (1620). Inspiração em Ticiano e nos grandes venezianos, no estilo dos retratos: 

o caráter cerimonial, elegante, frio, espiritual e distante da classe reinante de sua época. 

 ▪ Fixação em Londres (1632): primeiro retratista da sociedade inglesa. Virtuosismo na re-

presentação da amabilidade convencional e refletida, as nuances psicológicas extremamente 

diferenciadas das personalidades importantes por sua classe, sua beleza ou sua riqueza, a 

atitude circunspecta, a elegância dos costumes.

 ▪ Colorido: a princípio quente e brilhante, torna-se aos poucos frio; envolvimento dos pretos, 

cinzas e brancos (cores preferidas) por um tom prateado. Virtuosidade do tratamento co-

lorístico. Influência considerável sobre os retratistas de seu tempo. – Obras –





 ▪ Jacques Jordaens (1593-1678): semelhança com Rubens sob certos pontos de vista: força 

produtiva, sensualismo possante, preferência pelas grandes dimensões, vitalidade transbor-

dante. Às vezes grosseiro, vulgar, insulsamente materialista em sua concepção. Consciência 

de seus banquetes, cenas ruidosas e alegres: apoteoses do bom apetite, do prazer popular 

flamengo da época.

 ▪ Os retratos de família: imagens de sólida força burguesa, de colorido quente, brilhante e 

pessoal. – Obras – 

 ▪ Os artistas-especialistas, colaboradores de Rubens: Snyders: 1579-1657, reflexo e repetição 

das obras de Rubens como numerosos artistas flamengos. A influência do Caravaggio.

 ▪ Cornelis de Vos (1584-1651): continuação da tradição antiga da arte flamenga. Retratista 

sólido (principalmente da classe burguesa) e colorido claro e multicor.

A pintura flamenga (Os pintores de gênero)

 ▪ Adrien Brower (1606-1638): um dos maiores pintores neerlandeses de gênero. Influência sobre 

as pinturas flamenga e holandesa de gênero. Início no atelier de Frans Hals em Haarlem.

 ▪ Ausência de intenções didáticas ou moralizantes na pintura de gênero neerlandesa do século 

XVII, contrariamente à antiga (de que o maior representante é Brueghel, o Velho). Aspectos 

da vida cotidiana; concentração sobre a beleza da representação. 

 ▪ O escárnio da arte faustosa oficial, a profanação das formas ideais e pomposas por sua aplica-

ção a um conteúdo vulgar e simples, na obra de Brower. A paródia dos martírios e glórias ce-

lestes, das alegorias eruditas, dos retratos elegantes e representativos; em resumo: a crítica e a 

negação do grande estilo ideal oficial. Substituição dos martírios por cenas de charlatanearia, 

rixas de campônios em vez de batalhas mitológicas, a alegre companhia de bebedores e fu-

mantes vulgares e barulhentos em vez dos banquetes luxuosos e brilhantes. Representação de 

seu tempo que visava à representação de figuras-tipo. Profundo conhecimento psicológico.

 ▪ Colorido: doce, dourado, harmonioso, rico em matizes sutis e delicados, amenizando a bru-

talidade do conteúdo. Brower pintor igual a Brower psicólogo.

 ▪ Paisagens: nos últimos anos de vida (existem 12). – Obras –

 ▪ David Tesuers, o Jovem (1610-1690): formado no exemplo de Brower – Apropriação de sua 

maneira exterior. Quadros da gente mundana em suas relações com as classes pobres rurais. 

Consideração um tanto desdenhosa e irônica dos camponeses como seres inferiores, um 

pouco primitivos, mal educados, porém, quietos e inofensivos. Cenas mundanas, retratos, 





pinturas religiosas alegóricas e mitológicas; representação de tipos constantes (em vez dos 

caracteres individuais de Brower). 

 ▪ Colorido: a princípio dos tons escuros, marrons, pesados; depois mais claros; primeiro tons 

dourados e após prateados, voltando no fim da vida a ser frio e escuro. – Obras –

 ▪ Gonzales Coques (1614-1684): os retratos coletivos em quadros de dimensões reduzidas 

(Antuérpia).

 ▪ Jan Siberechts (1627-1703): paisagens com figuras de camponeses no trabalho; objetivismo 

na representação da vida laboriosa dos camponeses. 

 ▪ Colorido: correspondente à maneira descritiva e realista do conteúdo; cores locais, princi-

palmente vermelho e azul e tons mais frios predominam; a luz é crua e forte. – Obras –

 ▪ Maior desenvolvimento da “natureza morta” no século XVII na Holanda do que na Bélgica – 

nesta, os especialistas deste gênero sob domínio e dependência dos pintores das grandes com-

posições figurais, para cujos quadros executavam as flores, os frutos, os animais. Prática desta 

espécie de colaboração (que limitava a autonomia dos especialistas) em quase todos os ate-

lieres flamengos, e particularmente no de Rubens, que chamava, por exemplo, muitas vezes, 

Frans Snyders para os frutos e animais, Jan Brueghel (o Brueghel de Veludo) para os fundos 

de paisagem ou as flores, Lukas van Uden, igualmente para as paisagens e os acessórios.

 ▪ Frans Snyders (1579-1657): estilo inteiramente influenciado por Rubens. Naturezas-mortas 

compostas de animais mortos na caça, peixes e frutos. Uma figura humana de tamanho 

natural nestes quadros (feita por Rubens ou outro pintor amigo). Cenas de caça movimen-

tadas, excelentes.

 ▪ Jan Fyt (1611-1661): o melhor sucessor de Snyders. Preferência pelas plumas, os pelos, o ve-

ludo, o jogo resplandecente da luz dispersa (ao contrário de Snyders, que preferia a super-

fície lisa, brilhante e gorda). Desaparecimento do estilo heróico, monumental, do atelier de 

Rubens. Primazia no claro-escuro, delicadeza de colorido e precisão de suas observações.

 ▪ Paul de Vos (1590-1678), cunhado e imitador de Snyders.

 ▪ Pieters Boll (1620-1674), aluno e imitador de Fyt.

 ▪ Especialista da pintura de flores: Jan Brueghel, Daniel Segrs, aluno de Brueghel (1596-1661) e 

Jan David de Hessin (1606-1638), que envolvia retratos e madonas de outros artistas com coro-

as de flores. Parentesco de Segrs e Heem com o estilo dos artistas holandeses desta época.





A pintura holandesa

Frans Hals, van Goyan
 ▪ Distinção da arte holandesa do século XVII com relação à arte flamenga e à arte europeia da 

época. Razões de seu caráter particular:

1) O Protestantismo (contra a maioria católica dos outros países europeus).

2) A organização descentralizada, liberalista e pré-mercantilista dos outros países.

3) A democracia (república federativa em face do absolutismo dos outros estados europeus).

4) O predomínio das cidades com as classes burguesas (contrariamente às cortes absolutistas 

com predomínio da aristocracia e do clero).

 ▪ Interpretação destas condições e da outras ainda: o grande desenvolvimento comercial, a 

situação geográfica, o clima, a natureza do solo, facilidade de comunicação no território 

pequeno. Predomínio da pintura sobre as outras artes. Maior facilidade na adoção da ordem 

cronológica para o estudo dos pintores holandeses: três gerações a começar por Frans Hals 

(1580/84-1666): um dos maiores mestres do retrato, individual e coletivo. Os diversos tipos 

de quadros cívicos:

1) os quadros de milícias, sociedades de tiro chamadas “doelon”;

2) os curadores de estabelecimento de caridade ou de moralidade pública fazendo-se pintar no 

exercício de sua função: quadros de “Regentes” (masculino ou feminino);

3) os chefes de corporações comerciais, ou escritórios de companhias formando a classe de as-

suntos chamados “Síndicos”;

4) os quadros representando um sábio, principalmente professores de medicina em demons-

trações ou em cursos; a gênese das “lições de anatomia”.

 ▪ Hals deu a forma clássica dos retratos de grupo. Pintou sempre por encomenda e com mode-

lo; alguns quadros, com modelos escolhidos por ele; retratos individuais. Pintor realista 

por excelência: particularidades fisionômicas, caráter, aspecto psicológico. Fatura pessoal: 

toques largos cheios em todas as direções; modelados de riscos possantes. O “impressio-

nismo” da última fase. Diferença entre o realismo da concepção quanto ao modelo e à ma-

neira inteiramente livre e impressionista de sua expressão pictórica. Evolução da maneira 

de Hals: o estilo de velhice: impressionista, de simplicidade monumental e espiritualidade 

extraordinária.

 ▪ O colorido: efeito dos pretos, cinzas, marrons ou bruns, nuances de branco sobre os tons 

escuros, de uma densidade maciça. Noutra fase, o colorido clareia-se, torna-se mais alegre. 

Na última fase, de novo os tons escuros, aspecto geral de concepção mais pessimista.

 ▪ Os retratos: a impressão momentânea, o instantâneo do gesto e da atitude. Fixação do caráter, 

da personalidade física e moral. Os retratos coletivos de Hals: reflexo das características típi-

cas da sociedade do seu tempo. 





 ▪ A representação do riso em todas as suas nuances e diferenciações. – Obras – Os alunos: os 

sete filhos: Breuwer e Adriaen van Ostade. 

 ▪ Jan van Goyen (1596-1656): o primeiro grande paisagista da escola de Haarlem. A pintura dos 

aspectos de sua pátria pelos paisagistas holandeses do século XVII. A beleza na monotonia da 

planície holandesa: curso d’água, canais, moinhos, céu cinzento, o mar, a atmosfera úmida.

 ▪ Maneira de ver tipicamente pictórica: a terra, os homens, os rebanhos, as arquiteturas como 

variações colorísticas da atmosfera difusa, úmida, que envolve tudo. Renúncia às cores lo-

cais, trabalhando só com as nuances dos valores, as harmonias quase monocrômicas em 

cinza-esverdeado ou ocre e marrom. Realização desta concepção essencialmente pictórica 

por meio do desenho linear, muitas vezes. – Obras –

Rembrandt
 ▪ Rembrandt van Rijn (1606-1669): o maior pintor holandês. A expressão da mais profunda 

espiritualidade e da própria substância espiritual; predomínio do elemento espiritual sobre 

as características materiais. Realização da imaterialidade do espírito por meio do claro-es-

curo, nuances de luz e sombra, manifestando-se através de dados materiais (analogia com 

a filosofia de Spinoza: predomínio do “pensar” sobre o “ser”, mas inexistência do “pensar” 

sem o “ser”). Respeito do caráter próprio dos materiais (a cor, a tinta).

 ▪ Transformação dos temas e paisagens habituais em elementos de valor humano geral. O artista 

principal do protestantismo (como Rubens foi o artista oficial do catolicismo do seu tempo).

 ▪ Primeiros estudos na vila natal de Leyde. Efeito realista dos retratos.

 ▪ Primeira fase: pintura lisa e minuciosa, observação penetrante, objetividade da concepção.

 ▪ Viagem a Amsterdam (1631). Casamento com Saskia (1634). Estilo mais amplo, livre e mo-

vimentado. A “Lição de Anatomia”, uma das obras-primas desta fase (1631). Características 

deste período: as cabeças em plena luz, minuciosamente modeladas; o claro-escuro mostra 

tons quentes, dourados, vibrantes.

 ▪ O anúncio de uma nova fase estilística com a “Ronda noturna” (1642): libertação completa 

de seus modelos; tratamento do retrato coletivo encontrado exclusivamente do ponto de 

vista pictórico, pensando unicamente suas necessidades artísticas, nos efeitos de luz, nas 

massas sombrias, claros-escuros misteriosos; organização total do quadro pela cor e pela 

luz; sacrifício dos retratos individuais ao efeito conjunto. Insucesso do quadro; 1640 a 1656: 

solidão, morte de Saskia, falência. Desenvolvimento incansável: penetração maior na ex-

pressão da alma; preferência pelos temas que mostram a fraqueza dos poderes materiais ante 

as forças do espírito e contraste entre a humildade da aparência sobre exterior e a riqueza e o 





esplendor da alma, da vida interior. Composições equilibradas, cores ricas e quentes, luz com 

brilho de ouro. A partir de 1656, renúncia progressiva aos detalhes, às composições ricas, aos 

contornos exatos, às características individuais. Busca da essência psíquica dos homens e 

da natureza. O fundo, a atmosfera, a aparência ótica como invólucro, sinal exterior da vida 

interior. Pinturas de riqueza colorística infinita e outras quase monocrômicas. Diversidade 

de técnicas – 1662 O retrato clássico da pintura holandesa “Les Syndics des Drapiers”.

 ▪ O estilo de velhice: imprecisão das formas, indiferença pelo aspecto interior das coisas. Ex-

pressão da mais alta sabedoria: atinge as profundezas da alma. Comparação possível apenas 

com os estilos de velhice de Ticiano e Rubens. – Obras –

Os principais paisagistas holandeses do século XVII

 ▪ Haarlem, centro principal dos paisagistas (van Goyen viveu em Leyde, na Haya, mas seus 

sucessores são de Haarlem).

 ▪ Salomon Ruijsdael (1600-1670): ligação íntima a van Goeyn na escolha dos motivos; con-

cepção da planície holandesa, etc. Desenvolvimento progressivo de um colorido mais vivo, 

uma expressão mais dramática, maior movimentação. Na última fase, efeitos dramáticos das 

tempestades. – Obras – 

 ▪ Jacob Ruijsdael (1628-1682, sobrinho de Salomon): realização quanto ao aprofundamento 

psíquico do sentimento da natureza; da mesma forma que Rembrandt realizou quanto ao 

aprofundamento da alma humana em geral. O pintor poeta, expressão lírica, romântica. 

Ambiência triste, acabrunhadora, impressão de solidão. Não mais o retrato de uma paisa-

gem determinada nem tão pouco a paisagem fantasista, mas sim o agrupamento de elemen-

tos diversos de observações: nova densidade de composição, harmonia artística e expressiva 

perfeita dos aspectos da natureza. Expressão de estados de alma por meio de alguns aspectos 

determinados da natu-reza: altas montanhas, torrentes selvagens, o heróico, ruínas som-

brias, céus espaçosos, nuvens pesadas, o abandono, a nostalgia, a solidão. Exclusão quase 

total da figura humana (pequenas figuras pintadas por outros). Colorido de tons moderados, 

escuros harmonizados com efeito diáfano, prateado. Foi um dos maiores pintores de nuvens. 

– Obras –

 ▪ Meindert Hobbema (1638-1709): paisagens ensolaradas, mais alegres, mais otimistas que as de 

Ruijsdael. Grupos de árvores e moinho em ambiência quente, dourada; os telhados vermelhos, 

luz clara no segundo plano e possantes ramos cinzentos no primeiro plano. Poucas obras.

 ▪ Aert van der Neer (1603-1677): efeitos noturnos ou crepusculares; também paisagens sobre 

a neve, com lagos gelados com patinadores. Tons pretos ou marrons escuros; observações 

atmosféricas delicadas e matizadas. – Obras – 





 ▪ Aelbert Cuyp (1620-1691): paisagens com grupos de cavalos ou gado, luz radiosa; marinhas. 

– Obras.

 ▪ Os especialistas de marinhas:

- Jan van Capelle (1621-1679) e Willem van de Velde (1633-1707): a observação dos navios; o mar 

dominado pelos homens (e não como força elementar da natureza).

- Paulus Potter (1625-1654): um dos maiores pintores de animais; o retrato do animal. – Obras –

- Emanuel de Witte (1618-1692): interiores arquitetônicos 

- Kalf (1622-1693) e Beyeren (1621-1675): especialistas de naturezas-mortas.

Os principais pintores holandeses de gênero

 ▪ A influência considerável de Rembrandt sobre seus contemporâneos. Imitação principal-

mente dos meios exteriores do mestre. Desenvolvimento pelos discípulos dos estilos das 

diferentes fases.

 ▪ Gerard Don (1613-1675): aluno direto. O estilo de mocidade de Rembrandt como base de sua 

arte: a pintura lisa e minuciosa. Cenas de interior, assuntos domésticos: observação exata, 

pintura cuidadosa e delicada. – Obras –

 ▪ Nicolas Maes (1632-1693): um dos mais talentos discípulos de Rembrandt, influenciado 

principalmente pelo estilo de 1650. Apreensão de formas, colorido, claro-escuro e mesmo 

alguns aspectos da expressão espiritual do mestre. Pintor de gênero, posteriormente re-

tratista. – Obras – 

 ▪ Carel Fabrtius (1620-1654): outro discípulo; influência sobre Piet de Hooh e Jan Versueer 

van Delft.

 ▪ Principais centros da pintura de gênero: Haarlem, Leyde e Delft. Cultivo do gênero em toda 

a Holanda. Muitos artistas deixaram as cidades natais para se fixar em Amsterdam. Explica-

ção do florescimento da pintura de gênero na Holanda do século XVII: Condições históricas 

particulares do país. Transformação destas condições (principalmente do ponto de vista 

econômico-social) no fim do século (1670). Transformação da pintura holandesa também, 

abrindo-se à influência da pintura francesa (não se poderá qualificar de uma pintura holan-

desa nacional do século XVIII).

 ▪ Adriaen van Ostade (1610-1685): aluno de Frans Hals, mais influenciado por Adrien Brou-

wer (companheiro de atelier) e pelo claro-escuro de Rembrandt. Os camponeses, pequenas 

figuras grosseiras e pesadas que se movimentam em interiores pouco iluminados. Figuras 

parecidas, pouco diferenciadas. A vida dos camponeses nos seus jogos, festas familiares, na 

intimidade simples e pobre dos lares modestos. – Obras – 





 ▪ Isaack van Ostade (1621-1649): irmão de Adriaen, rebanhos com pastores, etc. Colorido es-

curo, tons marrons. – Obras –

 ▪ Gerard Terborch (1617-1681): trabalho em Haarlem entre os pintores de gênero que esco-

lhiam seus temas na vida dos soldados. Desenvolvimento de seu próprio estilo: a figura hu-

mana, no centro de sua arte. Excelente retratista. A expressão e o encanto dos objetos que 

cercam as figuras como maior interesse: tapeçarias sedosas, tapetes orientais, o veludo, o 

arminho, o cetim, principalmente o cetim branco (imitação do modelado ao último grau 

da ilusão). Cenas de gênero de conteúdo discreto; beleza do arranjo, elegância dos objetos, 

harmonia de cena, perfeição da pintura, delicadeza dos matizes colorísticos. – Obras – 

 ▪ Jan Steen (1626-1679): o contrário de Terborch. Banquetes ruidosos, cenas de amores, re-

pastos copiosos, pessoal numeroso. Técnica: por vezes claro com acentuação de cores locais, 

às vezes cheio de claro-escuro; transições harmoniosas. Conteúdo de caráter novelístico e 

anedótico (alguma cena divertida ou maliciosa); conhecimento psicológico. Foi chamado 

“Moliére holandês”. – Obras –

 ▪ Pieter de Hoch (1629-depois de 1679): colorido de brilho particularmente quente e dourado. 

Conteúdo principal: a casa holandesa, externa e internamente, seus compartimentos bri-

lhando de limpeza, seus pequenos jardins, seu pátios calçados (raras figuras). A atmosfera da 

casa, dos objetos que ela contém, como principais elementos de expressão. – Obras –

 ▪ Jan Vermeer van Delft (1632-1675): delicadeza, técnica impecável e uma perfeição ilusionista 

extraordinária. Semelhança de temas de Vermeer e Hoch. Concepção ainda mais refinada e 

espiritual; matizes de valores, de diferenciação de tons; figuras diante de paredes quase nuas. 

O quadro de uma janela aberta, de um tapete pendurado: a primeira é absorvida ou refletida 

pela seda, os cristais, a carne, os cabelos.

 ▪ A expressão não como resultado do caráter espiritual, mas sim do tratamento artístico, isto 

é, a harmonia das cores, a fineza da representação, o gosto infalível e discreto do arranjo. 

– Obras –

 ▪ Gabriel Metsu (1629-1667): talvez aluno de Gerard Dou. Estilo variável: minuciosos como 

Dou, ou cheio de humor como Steen, ou próximo à elegância contida de Terborch. Atinge às 

vezes a qualidade de Vermeer; em outras mostra formas mais pesadas, as cores mais escu-

ras. Conteúdo: a vida confortável dos ricos burgueses de seu tempo, cenas de conversação, 

refeições, caça, de mercado. – Obras –





A escultura (Itália, França, Espanha)

 ▪ A obra de arte sintética sob o domínio da arquitetura no período barroco. Conjuntos es-

cultóricos decorativos monumentais. Unidade absoluta entre a escultura e a arquitetura. 

O absolutismo e a Igreja da Contrarreforma, as duas potências que dominam a Europa do 

século XVII e têm a seu serviço a escultura e a pintura. O trabalho dos escultores para os 

príncipes absolutos e suas cortes: retratos dos soberanos e altos dignitários, apoteoses dos 

príncipes, monumentos funerários e a escultura livre na decoração dos palácios e castelos, 

parques e vilas. Para a igreja: a propaganda plástica, visível, concreta, arrastadora de suas 

doutrinas e instituições. A escultura barroca, escultura de corte e de igreja. 

 ▪ Domínio quase total de escultura barroca por um artista determinado: Lorenzo Bernini, 

arquiteto e escultor (1598-1680). Sua criação para quase todos os domínios da escultura, 

da obra-modelo típica, que correspondia perfeitamente às necessidades expressivas e repre-

sentativas de sua época: o grupo livre, movimentado (o rapto), o retrato oficial (Luís XIV), 

os altares (Sta. Tereza, o púlpito de S. Pedro), as fontes (Tritão), os monumentos funerários 

(Urbano VIII).

 ▪ A realização da expressão patética e estática da alma e dos coros; o grande conjunto deco-

rativo onde é tudo movimento, tumulto, vida intensa interior e exterior. A agitação das for-

mas, atirando as figuras fora do quadro arquitetônico, fazendo-as evolucionar no espaço real 

da igreja. O intérprete genial do erotismo religioso particular que constitui um dos traços 

característicos do catolicismo da Contrarreforma. A diversidade das matérias (nuvem, carne 

humana, etc.). A distribuição requintada das luzes e sombras, o jogo das cores; o cuidado 

da colocação; a virtuosidade técnica; a beleza ideal das figuras. A unidade indissolúvel do 

conjunto, onde todas as partes são submetidas à força e ao brilho de alguns acentos psíquicos 

e formais isolados, que são sublinhados de todas as maneiras. O ilusionismo realista que vai 

até a banalidade e a brutalidade. – Obras principais –

 ▪ Os grandes conjuntos decorativos do século XVIII; trabalho mais coletivo que individual. A 

imitação de Bernini.

 ▪ Alessandro Algardi (1602-1654): tendência mais clássica, mais severa do barroco; procura de 

efeitos artísticos e expressivos mais por meio de valores plásticos propriamente ditos que por 

valores óticos e psíquicos. – Obras – 

 ▪ Stefano Maderna (1567-1636) – Tacca (1557-1641) – Francesco Cavallini.

França
 ▪ A escultura francesa do século XVII. Arte de corte: retratos, túmulos, grupos, fontes, vasos 

para os parques, conjuntos decorativos para as fachadas e interiores dos palácios. 





 ▪ A centralização da atividade artística na Academia Real, sob o regime tirânico de Lebrun: 

uniformidade de gostos e de estilo. Relações estreitas com a escultura italiana, de um lado, e 

com a escultura antiga de outro. A estada em Roma, indispensável à formação de um artista 

francês desse tempo.

 ▪ Conservação de um ideal clássico ou classicista pela corte de Versalhes, cultivado pela  Aca-

demia, mas que se submetia habilmente às exigências do absolutismo. Imitação de Bernini e 

dos bustos antigos romanos na estilização heróica para a representação do ideal absolutista 

na pessoa do soberano e sua roda e mesmo nas figuras mitológicas. Execução de esculturas 

conforme os esboços de pintores (Lebrun principalmente).

 ▪ Pierre Puget (1620-1694): a expressão forte, extrema, extática por meio de um máximo de 

movimento plástico. Agitação de todas as formas; quebra contínua da linha de contorno. 

Detalhes naturalistas. Aproximação do barroco italiano por afinidade natural. – Obras –

 ▪ François Girardon (1628-1715) e Antoine Goysevox (1640-1720), ambos notáveis nos retratos, 

realizam, apesar da pompa oficial das perucas majestosas e da atitude heróica obrigatória, 

obras-primas de interpretação. 

 ▪ Pierre Le Gros (filho, 1666-1717): fixou-se em Roma.

Espanha 
 ▪ Estilo de caráter nitidamente nacional, a partir do princípio do século XVII, ainda que de-

senvolvido sob o impulso italiano. Escultura exclusivamente religiosa (exceto a decoração 

arquitetônica). Verismo naturalista (como na pintura da mesma época). Naturalismo às 

vezes brutal, agudo, que não recua ante a imitação das lágrimas por pérolas de cristal sobre o 

rosto doloroso de Madona, que não poupa ao espectador nenhum detalhe das cenas sangren-

tas dos martírios, que cobre as estátuas de vestimentas reais, aplica-lhes perucas. Policromia 

reforçando o realismo das formas. Gaspar Becerra (1520-1571), Juan de Juni (m.1577) e prin-

cipalmente Gregório Hernandez, ou Fernandez, (1576-1636), Juan Montanez (1582-1649) 

e Alonzo Cano (1601-1607) criaram verdadeiras obras de arte, ultrapassando o realismo 

vulgar pela profundeza da expressão individual, psicológica, religiosa, nobreza de formas e 

sentido perfeito dos valores plásticos e colorísticos. Inferioridade em relação ao estilo de um 

Velasquez, um Greco ou um Zurbaran – obras –

A arquitetura barroca - França

 ▪ Acolhimento hesitante e cheio de reservas ao barroco plenamente desenvolvido por parte 

dos arquitetos franceses. Oposição em virtude das características do gênio artístico francês. 

Outra razão na ausência de pacificação religiosa (a oposição calvinista só foi suprimida na 

segunda metade do século XVII). Apoio da corte e da Academia Real às doutrinas clássicas 





ou classicistas (aceitando os elementos barrocos para o cerimonial pomposo, a glorificação 

do soberano, a decoração dos interiores).

 ▪ Coexistência, na arte francesa do século XVII, de tendências clássicas e barrocas (estas, liga-

das ao estilo barroco italiano). Predomínio das tendências clássicas na arquitetura.

 ▪ A arquitetura religiosa segue os modelos italianos, evitando, porém, as excentricidades e 

liberdades barrominescas. Aspecto severo, clássico no exterior; maior liberdade na formação 

e decoração do interior.

 ▪ Uma das primeiras fachadas italianizantes na França: a da igreja de St. Gervais, em Paris 

(1616-1621), que fica sendo, com variantes, o tipo predominante das fachadas de igrejas fran-

cesas até o século XVIII. A igreja de Val-de-Grâce (1645), por François Mansart, varia o tipo 

de II Gesu.

 ▪ A solução clássica francesa da construção de planta central: o Dôme des Invalides, por Jules 

Hardouin-Mansartn (sobrinho de François). Do mesmo arquiteto, a Capela Real de Versa-

lhes, que exerceu influência internacional. 

 ▪ Exemplos de igrejas barrocas francesas do tipo italiano: St. Gervais, por Salomon de Brosse 

(cerca de 1552 ou 62-1626); St. Paul, St. Louis, por Martellange (1569-1641); Val-de-Grâce, 

por François Mansart (1598-1666); a igreja de Sorbonne, por Lemercier (1585-1654).

 ▪ Inexistência de criação de formas ou concepções arquitetônicas novas na arquitetura reli-

giosa francesa do século XVII (exceção: capela de Versalhes).

 ▪ Influência decisiva na arquitetura dos outros países europeus da arquitetura dos Castelos e 

“Hôtels” (palco, palacetes). O castelo de Versalhes, monumento perfeito de representação 

absolutista, torna-se o modelo para os príncipes europeus. 

 ▪ Soluções novas também para os castelos e palacetes da nobreza. Procura de correspondência 

entre o interior e o exterior. Satisfação das necessidades de conforto e comodidade (primeira 

vez na história da arquitetura moderna).

 ▪ Quanto à planta: o apartamento duplo (duas séries de cômodos em comunicação), com 

“cabinets”. A grande sala (às vezes redonda ou oval) do rés-do-chão, abrindo diretamente 

para o jardim, local mais importante dos castelos e palácios campestres. O “entre-sol” (so-

breloja), de menor altura que o térreo. Esta disposição realizada pela primeira vez por Lois 

Leval (inventor do apartamento duplo) no castelo de Vaux-le-Visconte, construído por Fou-

quet, tornou-se típica para os pequenos castelos ou palácios franceses. Partido geral: con-

servação do sistema de alas e pavilhões, tradicional na França (na Itália prevalece o bloco 





compacto). Interior: quartos e salas cada vez mais íntimos em torno do “salon”, que se torna 

uma característica particular francesa, sob todos os aspectos (oposição ao palácio italiano: 

representação oficial). 

 ▪ Acentuação da flexibilidade e intimidade que se anuncia no fim do reinado de Luís XIV, do 

ponto de vista formal e cultural (importância capital na evolução do rococó). 

 ▪ Decoração interior: criação de elementos novos; os painéis em madeira esculpida. Pre-

domínio do “grand-goût” de Lebrun, nos começos do reinado de Luís XIV: decoração pom-

posa, faustosa, rica em elementos italianos no gênero de Pierre de Cortone. Procura de uma 

impressão de conjunto magnífica e movimentada, fundindo todos os detalhes, apagando 

todos os limites e todas as formas isoladas. Esta tendência se estende aos objetos, móveis, 

gobelins, tapetes, vasos. As manufaturas reais fundadas por Colbert seguem as indicações 

de Lebrun.

 ▪ As reações contra o “grand-goût” de Lebrun no fim do reinado de Luís XIV: Jean Bérain 

(1637-1711), curvas abstratas e elegantes, grotesco, armas e flores estilizadas; prenúncio da 

graça e da futilidade elegante da Regência, do Rococó.

 ▪ Exemplos de arquitetura civil:

Castelo Maison Laffite (François Mansart, 1642-1650).

Castelo de Versalhes (François Mansart, Jules H. Mansart, Levau, Robert de Cotte, etc.).

Castelo de Vaux-le-Visconte (Louis Levaux, 1657-1660).

Hôtel Lambert de Thorigny (idem).

Fachada Este do Louvre (Charles Perrault, 1665-1680), barroco-clássico.

 ▪ Exemplos de criação urbanista:

Praça da Vitória (Jules Hardouin-Mansart).

Praça Vendôme (idem).

Exemplos de decoração interior:

Sala de Vênus, Sala dos guardas da Rainha, Teto da Galeria dos Espelhos, em Versalhes 

(Lebrun).

Criador principal do estilo do “Jardim Francês”: (1613-1700).

Os grandes mestres franceses do século XVII 

 ▪ A existência de correntes artísticas variadas ou mesmo de uma pluralidade de estilo numa 

época histórica determinada. O exemplo na pintura francesa do “grand silècle”: a arte faus-

tosa de Lebrun e de Rigaud ao lado da arte austera de Champaigne, as gravuras barrocas 

e satíricas de Callot ao lado da arte clássica de Le Nain, o lírico Claude Lorrain ao lado de 

Poussin e Le Sueur. Popularidade não só dos artistas – virtuoses, munidos do aparato bar-





roco –, mas também dos “pintores da realidade” e do clássico Poussin. A importância dos 

“pintores da realidade” (Le Nain, Georges de La Tour, Guignard Moillon), reconhecida há 

pouco tempo. O preconceito até agora existe sobre a arte do século XVII (só se queria ver 

Poussin e sua herança). As três famílias espirituais em que se costumam classificar os artis-

tas franceses desse século: 

1) os românticos;

2) os ecléticos;

3) os caravagescos.

 ▪ Viagem à Itália (Roma, principalmente) de todos os artistas franceses desde o começo do 

século XVII. Diferenciação de sua arte, que desenvolve os traços típicos franceses.

 ▪ Valentin de Boulogne (1591-1634): representante típico do movimento caravagesco na sua 

forma internacional. – Obras –

 ▪ Simon Vouet (1590-1649): caravagista; influência sobre a evolução do estilo decorativo do 

segundo quarto do século. Abandono da maneira negra para se inspirar no estilo decorativo 

dos venezianos (Le Brun e Mignard e Le Sueur trabalhando no seu atelier). 

 ▪ Jacques Callot (1592-1635): criador do estilo da gravura artística na França; procedente do 

maneirismo italiano, desenvolveu um estilo original, ao mesmo tempo realista e fantástico. 

Efeitos impressionistas na representação do movimento. – Obras –

 ▪ Nicolas Poussin (1594-1665): inimigo do naturalismo caravagesco e do trompe-l’oeil decora-

tivo (Pierre de Cortone). Procura da síntese entre a observação da natureza e os recursos da 

estilização; o equilíbrio perfeito entre a razão e o sentimento, o intelectual e o emocional, a 

razão e a graça. Claridade e harmonia das composições quase matemáticas.

 ▪ As paisagens: do ponto de vista histórico, conclusão da paisagem heróica da escola dos Car-

racci. A disputa entre “Rubenistas” e “Poussinistas”. Correspondência perfeita do colorido 

ao estilo.  – Obras – 

 ▪ Guaspre Dughet (chamado Gaspard Poussin, 1613-1675). Aluno de Nicolas Poussin, seu 

cunhado. Influência de N. Poussin e de Claude Lorrain; exclusivamente paisagista.

 ▪ Claude Gellée (chamado Lorrain, 1600-1682): viveu em Roma como Poussin e com ele foi um 

dos maiores paisagistas do século XVII. Paisagens idílicas, de caráter sentimental. Procura 

da expressão, representação da ambiência exalada pelas coisas. Envolvimento das paisagens 

numa bruma misteriosa e feérica pela luz difusa e dourada. – Obras –

 ▪ Laurent de la Hyre (Hire, 1606-1656): paisagista, também gravador.





 ▪ Os principais representantes do estilo eclético, pomposo e faustoso, do estilo da grande de-

coração dos “pintores do rei”:

 ▪ Charles Lebrun (Le Brun, 1619-1690): o decorador clássico por excelência e ditador tirânico 

das artes sob Luís XVI. Influência do naturalismo caravagesco apenas nas obras de juventude. 

Retratos de aparato. Decorador do “grand goût” que influenciou toda a Europa. – Obras –

 ▪ Pierre Mignard (1612-1695): rival de Lebrun e Hyacinthe Rigaud (1659-1743): fixação do 

retrato oficial francês que serviu de modelo para a Europa inteira.

 ▪ Nicolas de Largillière (1656-1746): retratista mais elegante e graciosa: prenúncios do século XVIII.

 ▪ Artistas que se aproximam mais do estilo clássico severo de Poussin:

- Philippe de Chapaigne (1602-1674, flamengo): um dos primeiros clássicos franceses. Um dos 

traços característicos do retrato na França: a nobre gravidade da alma e da aparência do homem. 

Procura da síntese entre o realismo flamengo e as tendências clássicas; a expressão da vida inte-

rior. Influência de Van Dyck nos retratos. – Obras –

- Eustache Le Sueur (1617-1655): estilo puramente clássico; representação da atmosfera simples e 

humilde da vida monacal. – Obras – 

Os “pintores da realidade”

 ▪ “Estes artistas que foram esquecidos, desconhecidos ou mal compreendidos” por muito tem-

po – o primeiro biógrafo dos Le Nain: Champfleury.

 ▪ Antoine Le Nain (1588?-1648, n. em Laon): formação por um artista neerlandês. Retratos de 

pequenas dimensões; largueza e ousadia de técnica. Fundação de um atelier comum dos três 

irmãos em Paris (1630). Dificuldade no estudo da evolução de cada um, pela falta de iden-

tificação. Antonie: composição desajeitada, simples; justaposição de personagens; desenho 

desigual; desproporções; palheta viva e original; observação fresca e espiritual; luminosi-

dade igual, ausência de claro-escuro. – Obras –

 ▪ Lois Le Nain (1593-1648): o maior dos três; membro da Academia Real de Pintura e Escul-

tura, como Antoine (fund. 1648). Formação por Antoine; procura da expressão espiritual. 

Longínqua influência caravagesca: iluminação concentrada, às vezes artificial, e intensidade 

na expressão da realidade – o luminismo. Possível influência de Velasquez (viagem à Itália 

em 1629-30, “La Forge”). Influência italiana. Sentimento terno e profundo, nobreza clás-

sica. Matéria gorda, fatura variada; composição monumental; colorido melancólico, no qual 

domina o cinza – “o Romano”. Sentido penetrante da paisagem. – Obras – 





 ▪ Mathieu Le Nain (1607-1677): influência de Louis. Frequentou os meios militares e a alta 

sociedade. Especialista em retratos (Richilleu, Cinq-Mars, Ana d’Áustria). Inspirou-se nos 

pequenos mestres neerlandeses. Hábil, elegante, mais superficial que os irmãos; ecletismo. 

– Obras – 

 ▪ Georges de La Tour (Delatour, De La Tour, em 1652): influências holandesas e italianas. 

Filiação à maneira internacional dos discípulos de Caravaggio. Soluções originais de pro-

blemas plásticos profundos. Estilista: manejo da luz, da forma e da cor a gosto de sua visão, 

sem perda de contato com a realidade. Iluminação possante, volumes nítidos; coloridos har-

moniosos; raro e ousado (cinábrio ou vermelhão). Impressão de monocromia no conjunto. 

Composição clara e baseada em esquemas geométricos simples; simplificação das formas e 

do tema. Emoção profunda nos quadros religiosos, onde o estranho efeito do claro-escuro 

e alguns gestos inspirados bastam para transformar em anjos, simples criadas da Lorena. 

– Obras –





Itália, Espanha

 ▪ Papel secundário da Itália na arte europeia do século XVIII (exceções: a pintura veneziana e a 

escultura de Canova). Continuação da afluência de artistas e “conaisseurs” dos outros países 

para admirar as obras do passado e inspirar-se nos modelos antigos. Falta de força criadora 

original: até mesmo o nascimento do movimento neoclássico é fora da Itália. A pintura vene-

ziana do século XVIII: única contribuição, esta maravilhosa, da Itália à arte rococó.

 ▪ Giovanni Battísta Tiepolo (1696-1770): decorador da grande linha veronesiana. Mágico da 

cor e da composição; imaginação inesgotável.

 ▪ Colorido: luminoso, aéreo; as cores de Watteeau (rosa, cinza-pérola, amarelo-claro, azul-

celeste, adaptadas ao afresco).

 ▪ Grandes composições: movimentadas, dramáticas (cenas bíblicas, de martírios, alegorias mi-

tológicas); a graça, o ritmo e a elegância dos arabescos abstratos e nervosos do estilo “rocaille”.

 ▪ O êxtase religioso sob a forma de misticismo erótico, piedade sentimental e cética: os grandes 

gestos teatrais e retóricos perdem o peso barroco; o fasto representativo transforma-se em alegria 

de festa; seus santos parecem esboçar passos de dança. Obra imensa: castelos, igrejas e conven-

tos, em diversos lugares, decorados com afrescos; quadros de cavalete (altares, retratos, etc.).

 ▪ Nas séries gravadas dos “Cauricci” e os “Scherzi di fantasia”: visionário, atormentado, apai-

xonado, enamorado do misterioso e do terrível.

 ▪ Giovanni Battista Piazzetta (1682-1754): virtuose do pincel; liberdade e acento modernos, 

procurando reunir o colorido de Ticiano com o claro-escuro do Caravaggio, pelo colorido 

mais ligado ao barroco que ao rococó. Mulheres de Veneza. Quadros religiosos.

 ▪ Pietro Longhi (1702-1785): artista típico do século XVIII galante: quadros de costumes com de-

talhes minuciosamente observados, colorido de matizes delicados. As venezianas aristocráticas.

 ▪ Antonio Canal, o Canaletto (1697-1768): o retrato de Veneza com objetividade quase fo-

tográfica. Compreensão de um artista enamorado da beleza de Veneza, sensível à atmosfera 

particular que a envolve. – Obras –

 ▪ Bernardo Bellotto (1720-1780, sobrinho e aluno de Canal, chamado também Canaletto): 

mais seco e frio que o mestre. Pintor na corte polonesa. Vistas de muitas cidades.

A Arte do Século XVIII





 ▪ Francesco di Guardi (1712-1793): pintor genial. A alma de Veneza; Veneza vista por um 

poeta. Seu tema: a luz e o ar úmido de Veneza, a atmosfera espacial de Veneza, vaporosa, 

irisante, mutável, que determina a aparência de todas as coisas, que transforma as cores, faz 

vibrar os detalhes, que dissolve os objetos em centelhas de cores, que adoça os contornos à 

maneira dos impressionistas modernos.  Também na técnica: pequenos toques leves, fúteis, 

substituindo a forma desenhada por uma multidão de manchas e pontos de cores pálidas, se-

dosas, vibrantes, delicadamente matizadas. Pintura espiritual, de sensibilidade requintada, 

pintura elegante e erudita, reservando, ao espectador, supresas colorísticas e perspectívicas. 

O encanto do momentâneo. – Obras – 

Escultura
 ▪ Virtuosismo prodigioso, mas estéril, da escultura italiana (exceção de Canova). Habilidade 

do oficio e extravagância dos temas. Os presepes napolitanos: realismo ingênuo, vivacidade 

popular.

Arquitetura
 ▪ Continuação do emprego das formas e ideias do barroco tardio ou acompanhamento do 

movimento classicista europeu.

Espanha
 ▪ Francisco Goya (1746-1828): o maior mestre espanhol do século XVIII. Influências de Ve-

lasquez e de Tiepolo. O caráter revolucionário de suas obras, o realismo áspero, pungente, 

visionário que utiliza para acusar a estupidez e a ferocidade humanas, a tirania, a injustiça 

social, a indiferença do espírito e a preguiça do coração. Ceticismo, lucidez psicológica, ater-

radora. Sátira dolorosa, pungente, que toma, às vezes, o tom da caricatura. A união indis-

solúvel da forma e do conteúdo, sem sacrifício da expressão artística à ideia e sem perder o 

virtuosismo artístico em detrimento da expressão psíquica.

 ▪ Penetração do verdadeiro caráter não somente de sua época, mas de nossa época toda.

 ▪ O primeiro e o maior artista moderno da história da arte de nosso tempo, considerando-se 

suas obras do ponto de vista da nova concepção do homem e da natureza que elas procla-

mam e defendem. – Obras – 

O século XVIII – a arte Rococó

França
 ▪ Domínio da arte francesa na Europa durante todo o século XVIII (da morte do “Grande 

Rei” até a Revolução). As duas correntes estilísticas que caracterizam o começo e o fim do 

século XVII: o fim do barroco e o nascimento do classicismo. Sua manifestação na arte do 





século XVIII. Caráter, importância e duração diversas da produção artística que reflete as 

transformações sociais e políticas decisivas que ocorrem sob a Regência (Luís XV e Luís 

XVI). Acentuação do contraste entre a arte da nobreza, da corte, e a arte da burguesia.

 ▪ Rococó, deriva de “rocaille” (embrechado). Embrechados, grutas e artificiais: motivos ha-

bituais na decoração. Começo da manifestação das novas tendências artísticas num novo 

gosto da decoração, como indica o próprio nome do estilo. Extensão do estilo desta decora-

ção a quase todos os domínios da arte. Conservação do caráter de estilo decorativo pela arte 

do século XVIII.

Decoração
 ▪ Determinação do caráter da decoração interior pela arquitetura barroca: pilastras e colunas, 

frisas e frontões transformando as paredes das salas em verdadeiras fachadas, as portas em 

portais, a colocação dos espelhos substituindo no interior a função decorativa das janelas no 

exterior. Aparecimento de outras formas a partir de 1700: a princípio, adelgaçamento das 

formas barrocas; formas de detalhes mais leves, mais frágeis, mais graciosas, intercalação 

de intervalos lisos nos conjuntos ornamentais que até então cobriam tudo. Generalização 

dessa transformação nas duas primeiras décadas do século XVIII, sob a Regência (1715-

1735): novo sistema decorativo, novo estilo, o começo do rococó.

 ▪ Conservação do princípio da organização arquitetônica da parede em soco, pilastra e frisa, 

mas a pilastra não suporta mais nada e não é mais sustentada pelo soco. Transformação da 

pilastra em moldura; as molduras terminam em linhas onduladas, em conchas, folhagens, 

são entre meiadas de guirlandas de flores, de arabescos leves, de “bouquets” de flores sus-

pensos em bandeirolas, em instrumentos de música, vasos, máscaras. Reaparecimento dos 

motivos da decoração pompeia, os “grotescos”. Libertação da decoração dos inteiros das 

fórmulas da arquitetura do exterior.

 ▪ Decoradores incomparáveis de fantasia inesgotável: os arquitetos Robert de Cotte (1656-

1735) e Gilles-Marie Oppenord (1672-1742) (artistas que eram designados outrora como os 

“inventores do rococó), Aurele Meissonier (1695-1750), Claude Gillot (1673-1722), Germain 

de Boffrand (1667-1754), Jacques-Ange-Gabriel (1698-1782) e os escultores Antoine Rous-

seau e Jacques Verbeckt. Clareamento das cores quentes e escuras da decoração barroca; 

predomínio das cores claras: rosa, azul-celeste, verde-água. O mobiliário: criação, pelos 

ebenistas e entalhadores, de obras-primas de elegância requintada e que correspondem per-

feitamente às exigências do conforto. 

 ▪ Ebenistas famosos: André Charles Boulle (1642-1732), Charles Cressent (1685-1766), Fran-

çois Oeben (1763), Jean Henri Riesener (1734-1806), David Roentgen (1743-1807).

 ▪ Exemplos de decoração interior: 





A galeria dourada, Banco de França, Paris, por Robert de Cotte e Vassé (1713-19). 

Hotel de Soubise, Paris, (1706) por G. Boffrand. 

Sala do Conselho, Castelo de Fontainebleau (1753) por Jacques Gabriel.

Sala do Conselho, Versalhes (1753) por Antoine Rousseau.

Dormitório de Luís XV (1738) Versalhes por Verbeckt.

Gabinete dos relógios (1760, Versalhes, idem – Salão de Música (1767) idem. 

Dormitório de Maria Antonieta, Fontainebleau.

Arquitetura
 ▪ Inexistência, na França, de uma arquitetura rococó propriamente dita. Prosseguimento do 

barroco clássico francês ou um novo classicismo de linhas nobres, proporções harmonio-

sas e delicadas, perfis puros. Exteriores austeros, calmos e nobres; graça, fantasia, liberdade 

alegre e caprichosa dos interiores: partido arquitetônico deste contraste.

 ▪ Os “hotels” e pequenos palácios da sociedade aristocrática. Cultivo da sociabilidade íntima, 

os “salons” e os “bureaux-d’esprits”.

 ▪ Exemplos de arquiteturas: Hotel de Matignon (1721) Paris, Jean Courtonne. – St. Sulpice, 

Paris, Servandoni (proj. 1723-1745). – Praça da Concórdia (1753), Jacques-Ange Gabriel. – O 

Petit-Trianon (1762-64), idem. – Teatro de Versalhes (1765-68), idem. – Hôtel d’Estrés, Paris 

(1704), Robert de Cotte. – Hôtel de la Vrillière (Banco de França) (1713-19) idem. – St. Rodi, 

Paris (1736), idem. – Palácio Episcopal, Verdum, mesmo arquiteto. – Hôtel de Soubise, Paris, 

por Alexis Delamaire (exterior, 1706).

Pintura
 ▪ O século XVIII foi uma das épocas mais brilhantes da pintura francesa.

 ▪ Antoine Watteau (1684-1721): seu nome, símbolo da arte rococó. Sua origem flamenga 

reconhecível no colorido e no assunto das primeiras obras (nascido em Valenciennes, em 

Flandres). O poeta da sociedade da Regência, o mestre das “festas galantes”. O pintor da 

sociedade que frequentemente a ópera. A Comédia italiana, o Luxemburgo e as Tulherias. 

Observador desta sociedade como filósofo cético e crítico, como solitário melancólico e 

como um amoroso, nostálgico, sonhador que, apesar de tudo, ama ternamente este mundo 

luxuoso, ligeiro, corrompido, alegre, espirituoso, esta sociedade entregue a seus prazeres e 

para a qual ele prevê a ruína e a queda. Beleza delicada, poética inédita, frescura doce como 

a música e sensibilidade flexível a todos os matizes. Envolvimento como de uma leve bruma 

de tristeza, de melancolia. 

 ▪ Tom quase imperceptível de resignação melancólica, de conhecimento doloroso. A prefe-

rência pela representação de comediantes e de atores é talvez significativa a este espírito. O 

“Gilles”, uma das obras mais trágicas de Watteau.





 ▪ Natureza feérica e real nas “festas galantes”, paisagens encantadas, mágicas, horizontes onde 

tudo se perde num véu rosa e ouro, em nuvens que se evaporam em amores; nostalgia vaga, 

indefinida, acariciadora, que contém confusamente todas as tendências da época; desejo de 

liberdade; longínquo “retorno à natureza”; fuga para um mundo mais feliz. Os costumes de 

brilho acetinado não são os de seu tempo, mas criações de sua fantasia (dez anos após sua 

morte, tornam-se moda). Observador realista de artesãos, dos humildes, que ele representa 

sem ironia e sem sentimentalismo como espectador atento e objetivo. – Obras – 

 ▪ A influência enorme de Watteau. Seus sucessores: Nicolas Lancret (1693-1736) (Lancret e Pe-

ter vão até o plágio de Watteau); Jean-François de Troys (1679-1752, pintor de gênero); Jean-

Marc Mattier (1685-1766, retratista); Coypel (1694-1752); Charles Joseph Natoire (1700-1777, 

retratista e decorador); Charles van Loo (1705-1765, retratista de Luís XV).  Todos excelentes 

retratistas. Caráter decorativo de seus quadros mais acentuado do que em Watteau; mais 

descritivos e também mais superficiais e banais. Substituição da graça feérica de Watteau 

por uma afetação sábia, um luxo requintado. Procura do encanto, das alusões escondidas. 

Apogeu desta tendência com François Boucher (1703-1770), pintor oficial de Luís XV: acento 

erótico, sensualismo, equívoco. Acentuação do efeito frívolo da expressão lasciva. Mascara-

das e arranjos conscientes, natureza encantadora, intimidade aparentemente inocente como 

meio para esconder o vazio e o artifício da vida mundana real para dar a ilusão de uma vida 

simples e natural. Encanto gracioso, refinamento cheio de espiritualidade, cores claras de 

brilho cintilante e gosto seguro evitam a trivialidade ou a grosseria. Painéis entre e acima 

de portas, a maior parte de sua obra. Reflete as qualidades e os defeitos da sociedade que 

representa. – Obras –

 ▪ Jean Baptiste Siméon Chardin (1699-1779): o pintor do terceiro estado, da burguesia. As 

aspirações para uma vida mais natural, para um novo sentimento da natureza. O realismo, 

a simplicidade natural como expressão do protesto contra o mundo corrompido e artificial 

dos meios oficiais, marcando a distância que separa o burguês do cortesão, sua existência de 

trabalhador honesto e justo do vadio perfumado, sensual e zombeteiro. Aproximação à arte 

de Le Nain pela simplicidade monumental de sua concepção da natureza, a probidade de seu 

ofício. A convicção no que pinta, o apego sincero aos objetos e aos homens. Todos os objetos, 

frutos e legumes, utensílios de cozinha, instrumentos de música têm certo valor expressivo 

psicológico, tal como as figuras humanas (uma criada, uma jovem mãe, crianças). 

 ▪ Colorido: harmonia quente, na qual se destacam os tons prateados, um cinza-pérola, um 

amarelo esbranquiçado, um verde discreto. Expressão de calma profunda, de sentimentos 

simples e verdadeiros. – Obras – 

 ▪ Jean-Baptiste Greuse (1725-1805): transformação em programa e em tendências do que em 

Boucher aparecia como um jogo e, em Chardin, como a expressão sincera de uma classe 

nova. A arte como instrumento a serviço da moral burguesa, da purificação dos costumes. 





Sentimentalismo lacrimejante. Os símbolos equívocos do vaso partido e da flor despedaçada. 

Pouca correspondência entre o requinte da pintura lisa, o arranjo teatral das cenas, os gestos 

patéticos e um conteúdo que proclama a beleza da vida simples e natural, a recompensa da 

virtude, a vitória dos sentimentos puros e da inocência terna. – Obras –

 ▪ Jean-Honoré Fragonard (1732-1806): discípulo de Boucher e de Chardin; grande colorista. 

Espírito e graça, a afetação e o picante, a verve e o devaneio, a sensibilidade requintada 

e a nobre elegância. Elementos anunciadores de um novo mundo; concepção diferente do 

homem que opõe o gênio ao cortesão e que anuncia o culto romântico do homem genial. As 

cenas eróticas que nunca se tornam vulgares. – Obras –

Os Retratistas
 ▪ Maurice-Quentin de La Tour (1704-1877), Baptiste Perronneau (1715-1783) e Jean Etienne 

Liotard (1702-1789): obras-primas de interpretação psicológica e de expressão pessoal e ca-

racterística. A introdução da técnica do pastel na França pela veneziana Rosalba Carriera. 

Os famosos pastéis de La Tour: o “Tout Paris” do tempo de Luís XV. A grande semelhança 

dos retratos de La Tour. Louis Tocqué, Liotard e Perronneau trataram em diversos países eu-

ropeus. Grande difusão do gênero do retrato no século XVIII. Nattier, Mattours, submissos 

à moda convencional.

 ▪ Os paisagistas: Hubert Robert (1733-1807, “Robert des ruines”). 

 ▪ Gravadores: Augustin de Saint-Aubin, H. F. B. Gravelot, Moreau le Jeune, François Janninet, 

Charles Descourtis. Floração particular de gravura. Os gravadores-copistas. Uma das épocas 

mais brilhantes do livro ilustrado: edições ilustradas de Ovídio, Molière, La Fontaine, Voltaire.

 ▪ A gravura à maneira de lápis e a gravura em cor.

Escultura
 ▪ Duas tendências principais na escultura do século XVIII:

1) ligada à concepção barroca;

2) inspirada nas regras clássicas e aproximada do neoclassicismo.

 ▪ Lambert-Sigisbert Adam (1700-1759) e Nicolas Sebastien Adam (1705-1778): inspirados na 

obra de Bernini.  Obras.

 ▪ Jean-Baptiste Lemoyne: mesmas tendências. – Obras – Edmé Bouchardon (1698-1762): pro-

cura dos princípios clássicos. – Obras –

 ▪ Etienne-Maurice Falconet (1716-1791): oscilação entre a expressão subjetiva e os princípios 

normativos clássicos; reflexo da fase crítica que caracteriza a história de sua época. 





 ▪ Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785): prenúncio de uma arte burguesa combativa no realismo 

de seus retratos e no Voltaire nu. Monumentos funerários enfáticos; filiação à arte represen-

tativa, teatral e pomposa do absolutismo em declínio. Figuras mitológicas: atitude graciosa e 

expressão espiritual e sensual, elegante, discreta e interessante. – Obras –

 ▪ Augustin Payon (1730-1809) e Claude Michel, chamado Clodion (1738-1814), os artistas da 

graça terna e tranquila do século em seu declínio. A sensualidade espiritual dum Fragonard 

na escultura (às vezes, terracotas). Efeito íntimo, vivacidade natural nos retratos, expressão 

psíquica aflorando o sentimentalismo.

 ▪ Jean-Antoine-Houdon (1714-1828): o maior escultor do século XVIII; grande retratista. 

Realismo intenso e objetivo, gênio psicológico profundo, fixando a vida sem extingui-la 

em formas de pureza impecável (seu realismo espantoso desdenhando as deformações ca-

racterísticas). A par dos retratos, as esculturas mais finas, as mais graciosas, as mais serenas 

da arte rococó. – Obras–

 ▪ Outros escultores da época:

Guillaume Costou le Vieux (1677-1746),

Christophe-Gabriel Allegrain (1710-1795),

Marie-Anne Collot (1748-1821),

Jean-Jacques Caffieri (1725-1792),

Lois Claude Vassé (1716-1772), 

René-Michel Slodtz (1705-1764).

Alemanha
 ▪ Inspiração essencialmente francesa na arte rococó alemã. Obras arquitetônicas originais 

com a transformação, adaptação e desenvolvimento das ideias arquitetônicas francesas. 

Fraqueza na pintura e escultura em relação à arte francesa: falta de uma tradição e de centros 

artísticos, falta de grandes gênios e o fato de que os melhores artistas procuravam, ainda que 

confusamente, uma expressão nova, correspondente aos ideais humanistas da burguesia.

Arquitetura
 ▪ Fim da grande floração da arquitetura alemã dos grandes palácios, castelos e conventos do 

barroco em meados do século XVIII. Os pequenos palácios, pavilhões (as “solitude”, Mon 

repos, Mon plaisir, etc.) de arquiteturas de dimensões reduzidas a partir de 1750. Evolução 

mais tardia da Prússia (grandes palácios da segunda metade do século XVIII). Adoção dos 

motivos mais fantasistas, mais livres, mais movimentados do estilo rococó francês. Real-

ização na pedra de tudo que o rococó continha em possibilidades decorativas ilimitadas: 

exteriores e interiores, igrejas e arquitetura profana.

 ▪ Poucos exemplos de arquitetura rococó na Áustria: primeira “Gloriette” no parque de Schoen-





brunn – arquiteto J. F. von Hetzendorf; aproximação do neoclassicismo. Decoração interior 

graciosa, leve, elegante, formas francesas.

 ▪ Nicolas Pacassi, um dos decoradores mais famosos na Áustria. 

 ▪ Baviera: as obras do francês François de Cuvilliés (1695-1768) e de Josef Effner (1687-1745), 

arquiteto alemão formado em Paris. – Obras – 

 ▪ Dresde: ambiência rococó desde 1722. Posteriormente, aspecto mais severo e classicista: exu-

berância decorativa apenas no interior. O italiano Gaetano Chiaveri (1689-1770): a igreja da 

corte, do mais puro espírito rococó.

 ▪ Prússia: influência do paladianismo neerlandês e inglês em muitas residências aristocráticas. 

Influência francesa poderosa sob Frederico II. Georg Wenzeslaus de Knovelsdord (1699-1753), 

o arquiteto preferido do rei. O pequeno palácio de Sanssouci (1745-47), criação magistral do 

estilo rococó. – Outros obras –

 ▪ Aumento da influência classicista nos últimos anos do reinado de Frederico II. Karl de Gon-

tard (1731-1791), formado na França, um dos precursores do classicismo da Prússia. Ou-

tros arquitetos do rococó: os franceses Nicolas de Pigage (1726-1796), Philippe de Guêpière 

(1715-1773) e Simon-Louis Du-Ry (1726-1799). – Suas obras – 

 ▪ Particularidade alemã: casas burguesas, ricamente decoradas. Riqueza da Alemanha me-

ridional em casas de fachada, todas cobertas de ornamentação plástica (gênero de decoração 

desconhecido na França quanto ao exterior das construções).

 ▪ Aceitação do rococó na arquitetura religiosa maior na Alemanha que nos outros países: a 

igreja de St. Gallen (Suíça), começada em 1756 por Peter Thumb (1681-1766), a igreja de St. 

Louis em Saarbruck (1761-75) por F. Stengel (1694-1787) e as igrejas de Johan Michael Fisher 

(1691-1766), arquiteto de mais de 50 igrejas e capelas do sul da Alemanha.

 ▪ Predomínio da influência neerlandesa e francesa na Prússia.

Pintura
 ▪ A pintura religiosa do catolicismo da Alemanha do Sul: afrescos de linhas graciosas, de 

efeitos perspectívicos e decorativos perfeitos, de colorido claro e alegre; técnica sólida, facili-

dade inesgotável de invenção composicional e correspondência admirável à harmonia total 

dos interiores.

 ▪ Daniel Gran (1694-1757), Paul Troger (1698-1762) e Anton Franz Maulpertsch (1724-1796), in-

fluenciado por Tiepolo: decoradores amáveis, graciosos (obras em igrejas, capelas e conventos).





 ▪ Os retratistas: os pintores do retrato oficial, a serviço dos numerosos príncipes e reis absolu-

tos e os da sociedade burguesa. 

 ▪ Imitação dos grandes mestres franceses no retrato da sociedade aristocrática dos cortesãos 

e dos soberanos: ausência de traço mais pessoal, caráter particular ou colorido original (ne-

cessidade de mostrar os personagens sob a luz mais favorável).

 

 ▪ Representantes: Georg de Marées (1698-1776) e Johan Gerg Ziezinins (1716-1777). Antoine 

Pesne (1683-1757): francês, pintor da corte de Berlim desde 1710. Obras elegantes, represen-

tativas, superficiais como representativas da corte. Aprofundamento dos caracteres, procura 

das particularidades psíquicas e físicas nos retratos de amigos e parentes. Anne-Dorothéa 

Therbusch-Lisiewoska (1722-1782, polonesa), idem.

 ▪ Anton Graff (1736-1813) e Johann Georg Edlinger (1741-1819), principalmente retratistas 

burgueses. Realistas, mesmo nos retratos dos príncipes. Procura da vida interior, da indi-

vidualidade espiritual, sentimental e psíquica. Série de admiráveis retratos que refletem a as-

piração da burguesia ao reconhecimento de seus direitos. Graff: série de retratos que mostra 

a elite alemã de sua época no domínio das artes, ciência, filosofia e religião; característica 

de Graff e Edlinger. Orientação para outros caminhos: o classicismo de um lado e o roman-

tismo alemão do outro. 

 ▪ Daniel Chodowiecki (1726-1801): tendência análoga a Graff e Edlinger em outro domínio: 

cenas campestres, jogo e reuniões elegantes (lembrança das festas galantes de Watteau). Mu-

dança para um realismo severo, de acordo com o exemplo de Hogarth. Séries de gravuras 

como Hogarth; ilustrações literárias.

 ▪ Paisagistas, pintores de natureza-morta, inspirados ora no realismo holandês, ora nos 

grandes paisagistas franceses. Grupo de paisagistas que cultiva a paisagem lírica, sentimen-

tal: efeito tocante, transmissão de suas emoções subjetivas. Representante deste grupo: o 

suíço Salomon Gessner (1730-1788).

Escultura
 ▪ Inexistência de grandes artistas alemães na escultura rococó. Escultura em primeiro lu-

gar decorativa e submetida às exigências da arquitetura. Em meados do século, a escultura 

começa a libertar-se do predomínio das arquiteturas, mas os melhores artistas pertencem ao 

classicismo nascente.

A pintura inglesa do século XVIII 

 ▪ A pintura inglesa, durante séculos, em dependência absoluta dos centros artísticos do conti-

nente europeu. Os pintores oficiais na Inglaterra, durante séculos, eram estrangeiros: artistas 





holandeses e flamengos e depois franceses (Holbein o Jovem e van Dick, por exemplo). Pe-

ter Lely e Gottfried Kneller, artistas alemães, retratistas oficiais da corte e da aristocracia no 

começo do século XVIII. Aparecimento de artistas ingleses a partir dessa época e substituição 

dos artistas estrangeiros por uma série de mestres ingleses em meados do século XVIII. 

 ▪ A eclosão da pintura inglesa no começo do século XVIII como resultado das condições 

históricas particulares que caracterizam o Estado e a sociedade inglesa desta época; condições 

essencialmente diferentes das dos outros países europeus e que, por consequência, deveriam 

produzir uma arte diferente. Impossibilidade da arte estrangeira, a arte barroca e rococó 

francesa – produtos do absolutismo – constituir expressão artística adequada para uma so-

ciedade essencialmente burguesa como a inglesa.

 ▪ Revolução burguesa na Inglaterra desde a metade do século XVII (maior desenvolvimento 

econômico, político e social). Atraso de desenvolvimento artístico em virtude do predomínio 

do movimento puritano hostil à arte. 

 ▪ Aumento das necessidades artísticas no começo do século XVIII com o estabelecimento 

firme do poder econômico, político e social da burguesia. 

 ▪ Influência educativa das obras-primas das coleções inglesas: alta qualidade técnica da pin-

tura inglesa desde as primeiras obras. Diferença entre as aristocracias francesa e inglesa: o 

trabalho honrava a nobreza inglesa que, já pelo sistema parlamentar, mantinha contato com 

a população e que não havia perdido o contato com a natureza, porque a tradição da vida 

no campo era secular na Inglaterra. Reflexo do caráter particular da sociedade inglesa na 

pintura do século XVIII.

 ▪ William Hogarth (1697-1764): o “Giotto da pintura inglesa”, pintor de costumes, moralista 

satírico violento.

 ▪ A par das preocupações pedagógicas, um grande artista que não esquece os problemas mais 

particularmente formais e artísticos. Séries de gravuras e de quadros: realismo intenso, 

sátira e ironia contra os vícios da sociedade de seu tempo. Aproximação, do ponto de vista 

estilístico, dos pintores holandeses de gênero. Introdução do elemento caricatural. Um dos 

primeiros caricaturistas burgueses da história da arte. 

 ▪ Os retratos a óleo: lembrança de Frans Hals, precursor dos grandes pintores franceses mo-

dernos, pelo frescor da observação e a liberdade da fatura. – Obras –

 ▪ Joshua Reynolds (1723-92): o retratista da beleza feminina e das crianças inglesas. Grandes 

qualidades colorísticas e psicológicas. Viagens à Itália e à Holanda. Discípulo hábil dos Vene-

zianos, de Correggio e dos Flamengos; ecletismo. Expressão da atmosfera social geral na qual 





vivem seus modelos. Novo gênero de retrato mostrando as atrizes famosas de seu tempo 

em seus papéis. Doutrinas ecléticas e severas como teórico (foi o primeiro presidente da 

Academia Real de Pintura fundada em 1768): preconiza as cores quentes dos Venezianos e 

o claro-escuro de Rembrandt; acha que três quartos de um quadro devem comportar cores 

quentes. – Obras –

 ▪ Thomas Gainsborrough (1727-1788): rival e colega de Reynolds, preocupa-se menos com 

regras acadêmicas e receitas colorísticas.  Grande retratista e paisagista. Preocupação pelo 

problema do ar e da luz, da aliança da figura humana e da paisagem. Descoberta de uma 

atmosfera especial na qual podem coexistir uma verdadeira paisagem e um retrato de inte-

rior: harmonização da expressão espiritual do modelo com o caráter particular da paisagem. 

Gosto pelos grandes planos da paisagem inglesa, entrecortados por grupos de árvores pos-

santes; o encanto dos tons cinzas, azulados, esverdeados e marrons que se confundem do-

cemente sob o céu brumoso da Inglaterra; expressão igualmente melancólica, terna, sonha-

dora, um pouco sentimental das figuras humanas, que combinam admiravelmente com a 

harmonia da paisagem. – Obras.

 ▪ Outros retratistas:

Ronney (1734-1802),

Hoppner (1758-1810)

Reaburn (1765-1823), hábeis executantes.

Lawrence (1769-1830), o último dessa escola de retratistas. Acentuação da elegância pela oposição 

de preto e branco.

 ▪ Os americanos Benjamin West (1738-1782) e Jonh Singleton Copley (1737-1815) procuraram 

fazer a grande pintura de história.

 ▪ Floração extraordinária da gravura à maneira negra que se prestava principalmente à re-

produção das obras dos grandes retratistas.





As condições atuais da história da arte

 ▪ O grande progresso nos últimos 50 anos; suas causas principais. As diferentes publicações; 

reproduções. Bibliotecas, museus e suposições; catálogos arrazoados. 

 ▪ A falta de unidade de métodos fora do domínio museográfico. Descrédito dos historiadores 

filósofos (filosofia idealista). Advento dos historiadores filológicos. A tradição acadêmica e o 

julgamento. Hipólito Taine e a lei do meio. Determinismo histórico e autonomia da arte. 

A estética e os limites do conceito universal de arte
 ▪ Necessidade de ser histórico; o conhecimento da estética. Necessidade do conhecimento da 

estética ao historiador de arte de Baumgarten a Croce. 

 ▪ A estética moderna e a autonomia da arte. Caráter alógico do processo artístico. Sua afini-

dade com o processo místico. 

 ▪ Necessidade de um princípio vivificante na obra de arte. Os maneirismos, a arte pela arte, os 

cubismos. Caráter individual de obra de arte. 

 ▪ Importância do princípio da autonomia da arte.

 ▪ Kant – O caráter universal e indemonstrável do julgamento de gosto; o absurdo das regras 

da arte. 

 ▪ Hegel – A arte como representação do ideal. 

 ▪ Croce – A arte como expressão de sentimentos mais que de conceitos.

Identidade da história da arte e da crítica da arte
 ▪ Necessidade do julgamento para o conhecimento da história da arte.

 ▪ Necessidade da história da arte para a compreensão crítica.

 ▪ Processo analítico da crítica que vai evoluindo no mundo do gosto.

História e Crítica da Arte, 
segundo Lionello Venturi





 ▪ Esquemas e símbolos; maturidade ou divindade; repouso ou movimento; coordenação ou 

subordinação; plástica ou jogo de luz; fundo abstrato ou real; imagem destacada ou mergu-

lhada numa atmosfera. 

 ▪ Analogia com o processo de criação artística: o gosto.

 ▪ Definição do gosto:

Baldinucci (1681): faculdade de reconhecer o melhor modo de operar de cada artista.

De Piles (1708): ideia que segue a inclinação do pintor, ou adquirida pela educação.

Anton Raphael Mengs (1762): identificação da faculdade de escolha com a maneira de operar. 

 ▪ O gosto como conjunto dos esquemas e símbolos que são mediatos na história entre a intui-

ção da obra de arte individual e o conceito universal de arte. 

 ▪ Personalidade do artista: um momento de arte universal. Caráter efêmero das “leis da arte”. 

O estilo pessoal. 

 ▪ A divergência sobre proporções do corpo humano e na arquitetura. Participação das propor-

ções como desejo do artista. Exemplos: El Greco e Modigliani.

 ▪ A imitação da natureza. Hegel e a expressão dos rostos. A expressão por meio de formas e 

cores. Leonardo e o contraste entre a imagem do rosto e a expressão artística. A obra de arte 

conforme a natureza. Frieza da pintura e escultura abstratas.

Poesia e literatura; arte e gosto
 ▪ A distinção de Croce: a poesia, síntese de individual e universal, de finito e infinito; a li-

teratura, individual e finita; correspondência nas artes figurativas: arte e gosto.

 ▪ Necessidade da história da crítica.

 ▪ Hegel: a teoria da arte como aparência sensível da ideia.

 ▪ Fiedler: a teoria da visualidade pura.

 ▪ Os principais fatores do julgamento artístico: 

O fator pragmático: a obra de arte.

O fator ideal: as necessidades estéticas do crítico, suas ideias filosóficas e necessidades morais, a 

civilização a que pertence.

O fator psicológico: a personalidade do crítico.





Gregos e romanos
 ▪ A crítica de arte na Grécia no século III a.C. As ideias de Platão e de Aristóteles sobre a ima-

ginação, o prazer, o belo, a arte. 

 ▪ Xenócrates de Sicione e Antígones de Karistos (primeira metade do século III a.C.). Trans-

missão de seus julgamentos críticos por Plínio o Velho na “História Natural”.

 ▪ O Tratado de Xenócrates. Pela primeira vez, relação das ideias estéticas com personalidades 

artísticas concretas.

 ▪ Fatores deste progresso: 

Pragmático: floração artística da Grécia dos séculos V e IV a.C.

Ideal: pensamento s. a arte – Platão e Aristóteles e o interesse histórico pela arte com Aristóteles 

e os primeiros peripatéticos.

 ▪ Quadros genealógicos da sucessão das escolas artísticas tais como a das escolas filosóficas 

organizadas pelos peripatéticos; anedotas e palavras dos artistas. 

 ▪ As primeiras vidas de artistas. Douris de Samos da segunda metade do século IV, discípulo 

de Teofrates; sua interpretação do idealismo de Zeuxis.

Dupla origem da crítica de arte (fim do século IV e princípio do III a.C.): 
Xenócrates e Douris de Samos
 ▪ Platão e Aristóteles: problemas de imaginação, do prazer estético, do belo, da mimese 

(imitação).

 ▪ Platão: a transcendência da imaginação sobre a razão. Aristóteles: a presença da imaginação 

da nascença do pensamento. Sensação de prazer na contemplação da beleza natural e artís-

tica. Distinção dos prazeres estético e sensual. Prazeres desinteressados (Aristóteles: vista, 

ouvido, olfato).

 ▪ Beleza absoluta. Principais espécies de beleza. 

 ▪ Ordem – Simetria – Limite.

 ▪ Simetria – Proporção – relação entre medida e conveniência e entre conveniência e beleza.

 ▪ A beleza do corpo humano. A interpretação moral. 





As artes criadoras (ofícios). 
As artes de imitação (o que chamamos arte).
 ▪ Preconização da arte conservadora (egípcia) e condenação da ilusão artística por Platão. 

Preferência de Platão e Aristóteles pelos artistas das gerações anteriores. 

 ▪ Aristóteles e a aprendizagem do desenho: ideia da subordinação da beleza natural ao con-

hecimento do desenho.

Xenócrates: a imitação, as proporções, a expressão: o progresso ob-
tido de Policleto a Lisipo, de Kimon a Apeles e a perfeição da arte.
 ▪ Conceitos de Platão e Aristóteles através de Xenócrates: a mimese; o caráter matemático da 

beleza; a beleza como símbolo moral.

 ▪ Critérios de julgamento de Xenócrates da ordem da mimese: da ordem, das proporções, do 

ilusionismo, da liberdade da arte em relação à realidade objetiva. (sobre Policleto, Mihon, 

Pitágoras, Lisipo). 

 ▪ Origens da pintura. Do desenho ao Tonon.

 ▪ Kimon de Kléones: a invenção do escorço; o conhecimento da anatomia e do claro-escuro.

 ▪ Polignote – Pampilos

 ▪ Conceitos de Xenócrates sobre a forma (s. Zeuxis, Parrásios, Nikias, Pausias). Sobre a cor 

(Apeles).

 ▪ Apeles e a perfeição da arte.

 ▪ Aristóteles e o conteúdo moral como norma de julgamento artístico (s. Polignote, Pauson, 

Dionisos, Zeuxis).

 ▪ Cícero e Quintiliano: a relatividade da perfeição; os “conaisseurs”; o luxo novo dos romanos 

e as coleções artísticas. 

 ▪ A faculdade da invenção (Plínio sobre Timantes). Estóicos e epicuristas e a ideia da ima-

ginação. Plutarco e o neoplatonismo.

 ▪ Efeitos da nova orientação: redescoberta dos artistas anteriores do século IV; liberação da ilusão 

da perfeição absoluta do Lisipo e Apeles; valor eterno, absoluto de Fídias; a majestade divina.





 ▪ Dion Crisóstomo (século I a.C.): o princípio da arte como forma sensível da idade (base da 

est. de Hegel).

 ▪ Filostrates (século III a.C.): a distinção entre a escultura e a poesia (tema do “Laoconn” de 

Lessing).

 ▪ A crítica da arquitetura: Vitrúvio. Dificuldade em distinguir a atividade prática da cons-

trução. As ideias arquitetônicas na Antiguidade e o tratado de Vitrúvio. Conceito de utili-

dade por Aristóteles. As sete categorias do julgamento sobre a arquitetura (ordinatio – dis-

pontio – distributio – euritruria – simetria – décor).

 ▪ A coluna, e as partes dependentes, elemento artístico na obra de arquitetura. As ordens clássi-

cas (dórica, jônica, coríntia). A história lendária das três ordens; proporções antropométricas.

 ▪ A descrição literária e seu modelo (versos de Homero sobre o escudo de Aquiles). Luciano e a 

descrição da Centauresa de Zeuxis; a visão e o tema; o guia de Pausânias (gênero periegético: 

descrição geográfica).

 ▪ As antinomias da crítica de arte na Antiguidade. Racional e irracional (Horácio e Vitrúvio). 

 ▪ Belo e feio (Platão, Aristóteles, Plutarco, os estóicos, Virgílio, Sêneca). Acabado e inacabado 

(Plutarco, Zeuxis, Apeles, Plínio).

 ▪ Forma e cor; cânon das proporções da forma humana; domínio da forma sobre a cor (Denis 

d’Halicarnasso). O desenvolvimento cromático e a decadência da arte (Luciano, Plínio, Vi-

trúvio, Plutarco). 

A crítica de arte na Idade Média

 ▪ Inferioridade da crítica em comparação à Antiguidade clássica. Absorção do espírito hu-

mano no universal: em Deus. Desprezo pelas coisas da terra.

 ▪ Grandeza dos monumentos bizantinos, românicos e góticos.

 ▪ Inexistência de uma teoria da arte.

 ▪ Indicações de estética mística; tratados de ótica; repertórios iconográficos ou modelos para 

copiar; livros de receitas técnicas.

 ▪ A nova concepção espiritual do mundo; força positiva; liberdade de criação; nova confiança 

na imaginação como meio de chegar a Deus.





 ▪ A estética de Plotino (203-279 d.C.). O princípio da emanação (origem oriental). Trans-

cendência da arte sobre a natureza. Desprezo das proporções. A beleza da cor: vitória da luz 

sobre as teorias. 

 ▪ Processo da contemplação; a visão interior; o êxtase. Os pensadores paleocristãos e o duplo 

caráter da imaginação: sensível e suprassensível – Sinesius (378-430 d.C.).

 ▪ Santo Agostinho (354-430 d.C.).

 ▪ A visão espiritual ou visão da imaginação (intermediária entre a visão corporal e intelectual).

 ▪ As qualidades do belo (a igualdade, a gradação, a variedade, a diferenciação e o contraste).

 ▪ As leis provenientes de Deus (número, relação, igualdade, unidade).

 ▪ Preferência de S. Agostinho pela arquitetura, por mais abstração da imitação da natureza. 

 ▪ A janela como elemento artístico essencial da arquitetura; o espaço como elemento à parte 

e livre. 

 ▪ São Tomaz (século XIII).

 ▪ A fantasia e a imaginação; o valor dos sentidos. Permanência do aspecto prático das artes, 

de ofício. 

 ▪ A teoria do ornamento; o estilo considerado em si mesmo; a arte sob o aspecto do artifício. 

 ▪ Enciclopédias – Isidoro de Sevilha (século III).

 ▪ “Libri etimologiarum”. As três partes dos edifícios: dispositivo (planta), constructio (eleva-

ção das paredes), venustas (aspectos artísticos da arquitetura); a luz, o ouro, a prata e as 

pedras preciosas como símbolos do valor artístico (descrição de Santa. Sofia do Const. por 

Paul Silentiarie).

 ▪ Tratados de ótica. Witelo (polonês, amigo de S. Tomaz). O árabe Alhagen. Problemas da 

relação entre a distância e a beleza. 

 ▪ Abreviação esquemática do trabalho. O “Livro de Retrato” de Villard de Honnecourt (século 

XIII). O arquiteto e o desenho da figura humana.

 ▪ Manuais de receitas. O tratado do padre Teófilo (século XIII). O pintor da época românica. 





Perfeição da execução; convenção e liberdade de criação; expressão psicológica do desenho 

(lineamento); misticismo.

 ▪ O anônimo Bernensis (século XIII) e o seu “De Clarea”. A arte atendendo à necessidade de 

pesquisa que há no homem. 

 ▪ Denys de Fourna (século XVIII, monge do Templo Atos). Seu “Guia de pintura” com normas 

tradicionais da arte bizantina; a luta iconoclasta.

 ▪ Dogma especial iconográfico.

 ▪ A nova consciência da arte em Florença no século XIV. Dante Alighieri e a força de exprimir 

a imaginação. Os prenúncios da Renascença: nova fé na força da imaginação como atividade 

sensível e humana. 

 ▪ Reação contra o excesso ornamental. 

 ▪ Boccaccio e o julgamento histórico e crítico (sobre Giotto). Petrarca: seu tratado das artes 

figurativas. 

 ▪ Primeiros esboços de história. Confronto dos artistas contemporâneos com os da Antiguidade.

 ▪ Filippo Villani (1381-1382): seu livro sobre Florença e as primeiras “vidas de artistas” depois 

da Antiguidade (Cimabue, Giotto). Elogio dos pintores contemporâneos. 

 ▪ O ideal humanista em oposição ao da humanidade religiosa de Teófilo.

 ▪ Cennino Cennini (fim do século XIV): seu “Livro da Arte”. Consciência do paralelismo en-

tre a verdade artística e a verdade científica. Amor e nobreza. O inconveniente do ecletismo. 

Conceitos da arte e do desenho. A pintura de Giotto. 

A Renascença

 ▪ O estudo da natureza, objetivo principal do artista. Contribuição ativa deste para a desco-

berta do mundo exterior. Tratados da arte do século XV: interpretação da realidade. A con-

centração no homem por parte da religião; o homem microcosmo: que contém o universo.

 ▪ Inexistência de autonomia da arte: o fim proposto à arte é a ciência. Conhecimento dos 

artistas italianos da Renascença: matemática, geometria, proporções, perspectivas, monu-

mentos antigos.





 ▪ Os dois teóricos mais importantes da Renascença: Alberti e Leonardo da Vinci. 

 ▪ Lorenzo Ghiberti (1378-1455): seus estudos sobre o artigo. Os “comentários”, primeiro livro: 

lembranças da Antiguidade, traduzindo de Vitrúvio, Plínio e outros (“O desenho é a base e 

a teoria” da pintura e da escultura). Segundo livro: sobre os melhores pintores e sobre dois 

escultores (um é o próprio) do século XIV; retoma a série de pintores florentinos indicados 

por Villani e aborda os mestres de Roma e de Siena. Terceiro livro: trata da teoria da arte, que 

compila de tratados de ótica antigos e medievais (principalmente o de Alhagen).

 ▪ Sua admiração pelo período entre o fim do século XIII e a primeira metade do século XIV 

(comparação à Antiguidade). Julgamento desfavorável de sua época (decadência). 

 ▪ Sua admiração por Giotto: “ele encontrou toda a doutrina que ficará sepultada cerca de 600 

anos; ele conduziu a arte a uma grande perfeição”.

 ▪ O conceito da pintura no século XIV: a arte estando ligada à personalidade criadora, o para-

doxo de que o princípio é sempre a perfeição é verdadeiro. Ex.: Giotto, Van Eyck, Masaccio, 

Giorgione, Rembrandt, Velasquez.

 ▪ Leon Battista Alberti (1404-1472), pintor, arquiteto, principalmente filósofo. O artista mági-

co, conhecedor da natureza. O “tratado de pintura” (1436), teoria da nova arte florentina; 

sua influência até o fim do século XV. Conceito da origem da arte (legendária para a Anti-

guidade e a Idade Média): problema psicológico e não histórico, que se renova cada dia em 

que uma obra de arte é criada. Fazer sair a pintura “das raízes interiores da natureza”. 

 ▪ Definições: “a pintura não será outra coisa que a interseção da pirâmide visual, segundo 

uma distância dada e colocando o centro e determinando as luzes sobre certa superfície ar-

tificialmente representada por linhas e cores”. A arte é um meio de conhecer, e a pintura é o 

conhecimento da natureza em perspectiva. Conceitos: o ouro não se adapta ao claro-escuro 

e sem este não se obtém o relevo necessário à visão em perspectiva. Uma pintura florentina 

do século XV, na qual cada zona é bela em si mesma e coordena-se com as outras em pers-

pectiva, na qual a cor é subordinada ao claro-escuro para precisar a forma plástica. 

 ▪ “Tratado de Arquitetura” (1452). A conveniência para a arquitetura em obedecer à pers-

pectiva e a melhor correspondência das plantas circulares ao valor plástico dos artifícios.

 ▪ O aparecimento, na passagem do século XV ao XVI, de um grupo de mestres, considerados 

durante muito tempo como a madureza e a perfeição da arte (Leonardo, Rafael, Miguel 

Ângelo, Correggio, Ticiano). A arte não mais como a via de acesso à ciência (século XV); a 

ciência como instrumento da arte; consciência da diferença entre a arte e a ciência.





 ▪ Leonardo da Vinci (1452-1519) sobre o desenho: “não é somente uma ciência, mas uma di-

vindade”. “A divindade que pela ciência do pintor se transforma numa imagem da inteligên-

cia divina”.

 ▪ A busca do “mistério” da natureza, força particular de inspiração artística. Concepção da 

natureza característica da Renascença: o momento eterno do seu aspecto artístico. 

 ▪ A universalidade do pintor: a representação de todos os aspectos da natureza, os nevoeiros, 

as chuvas, a poeira, as fumaradas, as transparências da água e as estrelas do céu.

 ▪ As três espécies de perspectivas: “linear, de cor, de afastamento. “Das coisas mais escuras do 

que o ar, a mais afastada será menos escura. Das coisas mais claras que o ar, a mais afastada 

se mostrará menos branca”.

 ▪ A observação das sombras (azuis e não negras como acreditava Alberti). O problema das 

sombras coloridas retomado no século XIX: Delacroix redescobriu as sombras azuis sem co-

nhecer a experiência crítica de Leonardo.

 ▪ A descoberta do grau de luminosidade das cores (tonon dos gregos, tono dos italianos, valeur 

de la couleur, dos franceses). “O vermelho e o amarelo têm sido o brilho na luz; o verde e o 

azul têm seu maior valor na sombra”.

 ▪ A imaginação de um estilo pictórico compreendendo ao mesmo tempo a forma plástica e a 

atmosfera.

 ▪ “Quatro são as partes principais a considerar na pintura: a qualidade, a quantidade, o lugar 

e a figura. Pela qualidade entende-se a sombra, e qual parte da sombra é mais ou menos es-

cura. Quantidade, isto é, qual é o valor de tal sombra em relação às outras sombras vizinhas. 

Lugar, isto é, de que maneira deve-se situá-las e sobre que parte do corpo elas caem. Figura, 

isto é, que figura é a desta sombra, como quem deveria triangular, ou então participando do 

círculo ou do quadrado.”

 ▪ O contorno, sua natureza matemática (irreal e invisível). Conveniência da fusão da figura e 

do fundo, sem contraste.

 ▪ “Preste atenção nas ruas, no cair da tarde, aos rostos dos homens e mulheres, quando o tem-

po é ruim, que graça e que doçura veem-se nesses rostos” – “luz em demasia é cru; sombra 

demais não deixa ver; a média é que é a boa”.

 ▪ Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Ideias sobre arte (algumas recolhidas por Francisco 

Holanda, 1517-1584). Seu reacionarismo ao lado das de Leonardo: único ideal artístico, a 

forma plástica da tradição florentina do século XV.





 ▪ O contraste de suas ideias e de sua maneira de sentir revelado nas esculturas: o drama de sua 

personalidade artística, o seu “inacabado”. Sua condenação dos pintores de Flandres: pin-

tura para enganar a vista. “Eu digo que a pintura me parece melhor quando tende ao relevo, 

e o relevo pior quando tende à pintura. É por isto que me parecia geralmente que a escultura 

era a lanterna da pintura, e que havia de uma à outra a diferença que há do sol para a lua.”

 ▪ A opinião corrente no século XVI sobre os pintores e escultores italianos: que eram os mais 

perfeitos da cristandade porque tinham sempre o compasso e a régua na mão. Maior divul-

gação das ideias de Alberti e outros teóricos do século XV que se afastaram cada vez mais da 

consideração da arte em homenagem à ciência matemática: Francesco di Giorgi Martini e 

Piero della Francesca, deste através de Lucca Paccioli no “De divina proportione” (1505) de 

Jean Pelérin Le Viateur, e o tratado das proporções de Albrecht Dürer (1471-1528): sua preo-

cupação das medidas precisas e minuciosas para dar a regra da arte, conforme os princípios 

italianos; consideração da arte como uma teoria em oposição à prática: sua convicção da 

necessidade de dar à arte uma lei matemática em contraste com a tradição alemã de pura 

prática. Sua compreensão posterior de que as medidas não bastam: “o artista deve receber de 

Deus um dom para fazer em um dia um desenho melhor que o que outro fará em um ano, 

com todas as medidas imagináveis”.

 ▪ A escola de Veneza em meados do século XVI: conhecimento imparcial e livre da realidade 

natural. O debate artístico entre os venezianos para apuro de sua sensualidade e não, como 

entre os florentinos, para descoberta de verdades cientificas. O início da grande pintura vene-

ziana do século XVI com a Vênus nua adormecida de Giorgione. A revolta contra a “ordem” 

(oposição a certa ordem realizada pela perspectiva da pintura florentina).

 ▪ A maior oposição entre venezianos e florentinos; a subordinação do relevo ao colorido: a ima-

gem pictórica do homem não é mais isolada do universo: achou-se o caminho para fundir a 

imagem do homem e das coisas que o cercam; este caminho chama-se: luzes e sombras. 

 ▪ Os teóricos:

- Pietro Aretino (1492-1556): elogio de Ticiano e Tintoreto: julgamento de superioridade de Ti-

ciano, livre e realista, sobre o desenho pedante dos representantes da forma toscana. 

- Ludovico Dolce (1508-1568): o “Dialogo de pintura” de 1557 que ele intitulou o “Aretino”. O 

começo da pintura a partir do momento em que se ultrapassa a ordem. A variedade dos motivos 

naturais pintados não deve parecer estudada, procurada, mas fruto do acaso. 

- Paolo Pino (primeira metade do século XVI): Diálogo de pintura de 1548. A reprodução das 

palestras dos melhores pintores venezianos. A divisão da pintura em três partes (Pino e Dolce): 

a invenção, o desenho e o colorido. 

 ▪ O aparecimento das “vidas” dos artistas, nos começos do século XVI: Manetti, vida de 

Brunelesco, três esboços em Florença; em Veneza, Marcantonio Michiel; em Nápoles, Pietro 





Summonte. A obra principal: a de Giorgio Vasari (1511–1574): “vidas de pintores, escultores 

e arquitetos”; o primeiro a desenvolver a narração da vida dos artistas e a descrição de suas 

obras. Pintor e arquiteto, aluno de Miguel Ângelo; um dos maneiristas florentinos do século 

XVI. O maneirismo: os aspectos exteriores do estilo, sua repetição apressada, ausência da 

expressão de uma personalidade criadora.

 ▪ Concepção do progresso da arte até Rafael e Miguel Ângelo. Julgamento de superioridade da 

arte do século XVI em relação à do XIV, do XV e mesmo da Antiguidade. 

 ▪ A edição de 1550: admiração exaltada por Miguel Ângelo. A de 1568: influência do Aretino; 

reservas que dão caráter crítico à exposição; oposição das personalidades Rafael e Miguel 

Ângelo e fixação dos respectivos limites. Desorientação diante de gostos que lhe são estra-

nhos (Correggio, Giorgine, Ticiano). Reconhecimento de um caminho de acesso à arte pela 

variedade das tintas e as sombras das cores.

 ▪ A teoria da arquitetura: menor progresso da crítica arquitetônica que da pictórica no século XVI. 

 ▪ Os quatro principais tratados de arquitetura: Serlio (1475–1572), Vignola (1507–1573), Palla-

dio (1508–1580) e Scamozi (1552–1616). Sua origem no estudo de Vitrúvio e dos monumen-

tos antigos; incapacidade de formularem os problemas artísticos de seu tempo; reflexos das 

necessidades práticas e sociais. Maior importância do tratado de Serlio: intenção de seguir 

as leis do antigo; ausência de cultura; exposição do próprio gosto. Tendência para inserir a 

ordem rústica nas ordens clássicas, tirando de eixo a lógica interior. 

 ▪ Palladio: transformação inconsciente da arquitetura clássica, dando-lhe um acento vene-

ziano (crítica neoclássica de Milizia e Goethe). Ideias de Vitrúvio, Alberti e Vasari. 

 ▪ O primeiro sistema de formas e das cores. Gian Paolo Somazzo (1538–1600) – “Tratado da 

arte da pintura” (1584): a arte como imitação da natureza e representação da ideia. “A legiti-

mação do que os artistas produziram: os elementos abstratos de forma e cor como esque-

mas de interpretação para os críticos”. Os movimentos: relevo psicológico; as luzes; o relevo 

físico; (o movimento-luz: Leonardo).

 ▪ As principais formas da crítica de arte da Renascença:

1) as vidas dos artistas;

2) a doutrina da interpretação da natureza;

3) a doutrina da maneira dos artistas.





O período barroco

 ▪ Existência de dois objetivos distintos, no princípio do século XVIII, provenientes das doutri-

nas artísticas da Renascença: 

1) Interpretação da natureza.

2) Determinação das maneiras. Desenvolvimento natural do segundo no século XVIII e depois. 

Obstáculo ao desenvolvimento do primeiro: o método científico de estudo da natureza; Galileu 

e outros homens de ciência.

 ▪ Libertação do maneirismo no Caravaggio e nos melhores pintores do século XVII para se 

aplicarem à natureza. A cor, símbolo visível dessa paixão; realismo. É a linha dos grandes 

pintores flamengos: Rubens e Van Dyck; holandeses: Rembrandt, Frans Halo, Ver Meer; es-

panhóis: Velasquez e Zurbaran.

 ▪ Impossibilidade para os escultores e arquitetos do século XVII de voltar com tanta força 

à natureza. Seu recurso a um compromisso: conservação das doutrinas do maneirismo, 

juntando-lhes elementos de paixão: é o chamado barroco, em sentido pejorativo de gosto 

corrompido e confuso. 

 ▪ Advento de um novo gosto, dos fins do século XVI aos fins do século XVII, de origem sen-

sual e passional. Seus mais altos níveis nas últimas obras de Rembrandt e de Velásquez. Este 

princípio de gosto como elemento prático essencial da estética e da filosofia da arte que se 

concretizaram no século XVIII.

 ▪ Tendência da doutrina maneirista para o ecletismo (Pino, em 1548, propusera a fusão do 

desenho de Miguel Ângelo com o colorido de Ticiano). Imposição, pelos Carracci, de uma 

espécie de ecletismo à maior parte da arte italiana e francesa. Um francês, Poussin, o melhor 

destes pintores da “Ideia”.

 ▪ A concepção moralista da arte com a Contrarreforma e suas consequências. O Concílio 

de Trento Para que as pinturas e esculturas não ofendam pelo nu a hipocrisia dominante e 

para que as licenças da poesia não conduzam a erros dogmáticos. Gilio (1564), Ammanati 

(1582), Cardeal Paleotti: Código iconográfico (1582–1594). A pregação da necessidade de 

uma beleza moral: Cardeal Frederico Borromeu. “De Pictura Sacra” (1634), Ottonelli e Pi-

etro de Cortona (1652). Desaparecimento do preconceito de que a base de toda a beleza era a 

figura humana nua, considerada como um cânon de forma abstrata.

 ▪ A existência de regra eliminando a possibilidade de expressão religiosa espontânea. O Cara-

vaggio, talvez o único religioso entre os artistas italianos do século XVII, excluído às vezes 

das igrejas porque sentiam-no insólito, isto é, suspeito de heresia.





 ▪ Empecilho a desenvolvimentos críticos positivos: a teoria moralista da arte. Afastamento do 

domínio artístico pelo racionalismo de Descartes. Coordenação das ilusões da imaginação: as 

regras racionais, única justificação possível da arte: Melebranche e os críticos cartesianos. 

 ▪ Consciência ainda confusa no século XVII dos modos da arte distintos da ciência. Aprecia-

ção da arte segundo o prazer que proporciona. Zucolo (1623): “Certa potência superior”, na 

crítica da pintura. Pallavicino, “Do Bem” (1644): “A primeira percepção”.

 ▪ A imitação da natureza como um processo para atingir o verossímil, e não a ilusão da realidade.

 ▪ As duas correntes na crítica de arte do século XVII:

1) Fundada sobre a Ideia, partindo do ensino dos Carracci, acha em Roma sua maior expressão 

em Bellori e em Poussin e torna-se sistemática com a Academia Francesa.

2) Fundada sobre a sensibilidade pictórica, partindo de Veneza, graças a Boschini principal-

mente, triunfa em Paris com De Piles.

 ▪ Gian Pietro Bellori (1615–1696, abade romano): “Vidas dos pintores, escultores e arquitetos 

modernos” (1672). Confirma o programa dos: Carracci assimilar o desenho de Roma, isto 

é, a energia de Miguel Ângelo, as proporções e a harmonia de Rafael; tomar em Veneza o 

movimento, a luz e a sombra, com os quais Ticiano atingiu a verdade; assimilar o colorido 

da Lombardia, onde o Correggio atingira uma pureza de estilo aristocrática (segundo um 

soneto de Agustin Carracci). Acentua o que Aníbal Carracci tirou de Rafael: a invenção, 

a expressão das paixões, a graça da imitação, enfim, a união da ideia e da natureza. Aper-

feiçoamento do sistema de Aníbal Carracci e encarnação da ideia de Bellori por Nicolas 

Poussin, o artista filósofo.

 ▪ O Dominiquino (1581–1641): sua classificação das escolas artísticas (extensão do julgamento 

dos Carracci sobre alguns artistas isolados, tomados como modelos de perfeição em cada 

categoria particular, tais como simetria, colorido). Sua caracterização das escolas romana 

(imitação da natureza), lombarda (imitação mais terna e mais fácil) e toscana (estilo minu-

cioso e cuidadoso).

 ▪ Acusação de parcialidade a Vasari para as glórias de Florença, por parte dos diferentes biográ-

ficos italianos. 

 ▪ Passari (1610–1679): vidas de artistas romanos. 

 ▪ Baldinucci (1624–1696, florentino): “Informações sobre os professores de desenho”. Mais 

crônica do que história. Reação dos artistas florentinos ante um quadro de Rembrandt (“in-

teiramente bizarro com uma maneira de linhas sem contornos nem interiores nem exteri-

ores, feita de pinceladas livres ou superpostas, com uma grande forma de penumbra, sem 

obscuridade profunda”). 





 ▪ Scannelli: “Microcosmo da Pintura” (1657). Scaramuccice: “Figura dos pincéis italianos” (1674).

 ▪ Nicolas Poussin (1594–1665): começou um tratado de arte. Formação em Roma; maior rigi-

dez de princípios que os italianos. Fundação da Academia em 1648 em Paris e da Academia 

de França em Roma em 1665 (para oferecer aos artistas franceses a possibilidade de “formar 

o gosto e a maneira”). Poussin era o exemplo a seguir.

 ▪ Fréart de Chambray (1662): um tratado contra a pintura libertina (agradável, de Chantelon 

ao Bernini, sobre sua arquitetura: libertina). Opinião de Bernini sobre os artistas franceses: 

maneira triste e mesquinha, falta do senso da grandeza. A mesma ideia expressa por Poussin, 

com sua “maneira magnífica” que logo se chamará o “grande gosto”.

 ▪ As “artes do desenho” de Vasari pintura, arquitetura, escultura. A distinção das artes mecâni-

cas. Vasari: “muito belas artes”. Scamozzi: “belas artes”. Baldinucci: “belas artes onde se em-

prega o desenho”. A Academia de França torna corrente o termo “belas artes”.

 ▪ Indicação do programa artístico da Academia, com Le Brun, por Félibien (1619–1695): “Con-

versação sobre os mais excelentes pintores antigos e modernos” (1666; princípios e vidas dos 

artistas). Conceitos: a composição só é de natureza espiritual porque ela se faz na imagina-

ção e procede a execução. Sendo o quadro a imagem das ações, a expressão é essencial: é a 

alma da pintura. Sua aprovação com algumas reservas do “Método de Le Brun” (gravuras 

representando as características da cólera, do medo, etc).

 ▪ Marco Boschini (1613–1678): veneziano, autor da “Carta da Navegação Pitoresca” (1660) 

e das “Ricas Minas da Pintura Veneziana” (1674). Substituição da forma ideal abstrata de 

Bellori por um colorismo abstrato. Sentido positivo de estima e não de desprezo ao “gosto 

barroco”. Elogio da pintura veneziana e de Rubens e Velasquez (pela primeira vez) porque 

seu estilo se liga à escola veneziana. A ideia da forma pictórica, o processo pictural (“o pin-

tor forma sem forma, verdadeiramente com uma disforme forma aparente: é ela que realiza 

a arte pictórica”, isto é, a forma pictórica não é a forma plástica; é mesmo uma deformação 

feita com o objetivo de achar uma nova forma que seja somente a aparência das coisas, isto é 

no que consiste a arte pictórica).

 ▪ Descrição das particularidades do colorido. Descrição da maneira pela qual Ticiano acaba 

seus quadros. Observação de que o movimento está mais no estilo do que na ação: “vê-se 

mover a arquitetura”.

 ▪ Roger de Piles (1635–1709): “Resumo da vida dos pintores” (1699). Apologia de Rubens, pro-

vocando a revolta dos “poussinistas” em nome do desenho, dos “antiques” e do “grand goût” 

contra os “rubenistas” que lhes opunham a cor, os modernos e a verdade.

 ▪ Outra polêmica sobre um princípio enunciado desde 1620 pelo italiano Tassoni, segundo 





o qual as artes se aperfeiçoam pela assiduidade de esforços e estudos, e seus começos são 

imperfeitos, grosseiros. Sua tese: sem o gênio que é uma luz do espírito, um talento particu-

lar recebido desde o nascimento, não se faz arte, a despeito de todas as regras e de todos os 

exemplos dos mestres. Preparo do gosto que facilitou a arte de Watteau, bem como a nova 

orientação da pintura francesa no século XVIII.

 ▪ Claude Perrault (1676): “Paralelos dos antigos e modernos”. Acha pintores italianos do sécu-

lo XVI maiores que os antigos.

 ▪ Publicação de tratados de arte e vidas de artistas no século XVII, em outras nações: Espanha, 

Países Baixos, Alemanha. 

 ▪ Ausência de novidades importantes nos tratados de arquiteturas. Consciência de liberdade 

em relação às proporções clássicas. Interesse pela cenografia. 

 ▪ A grande inspiradora dos motivos críticos para o século XVII ainda foi a pintura. 

“As luzes” e o Neoclassicismo

 ▪ As condições artísticas no século XVIII: rococó e neoclassicismo. Uma ciência filosófica 

nova, no século XVIII: a filosofia da arte, chamada estética. A história da arte como história 

de uma atividade particular do espírito. A atividade social que tendeu para a Revolução 

Francesa. A atividade filosófica na Alemanha que tendeu para a filosofia idealista.

 ▪ Roger de Piles: o novo caminho ao gosto francês, em nome de Rubens e os Venezianos. Wat-

teau e o desaparecimento da tradição poussiniana. Charchin e Fragonard, os continuadores 

da tradição criada por Watteau. 

 ▪ Veneza: 

1) A volta da tradição veneziana do século XVI, profetizada por Boschin.

2) Influência das pinturas flamenga e holandesa. A eclosão de dois artistas absolutos: Tiepolo e 

Guardi.

 ▪ Inglaterra: gosto educado em Flandres e na Itália – Hogarth, Reynolds e Gainsborough.

 ▪ A grande floração decorativa do século XVIII, o rococó: delicadeza em vez de paixão, novos 

ritmos arquitetônicos. 

 ▪ A escultura: Hondon.

 ▪ A reação de ordem moral e intelectual contra o caráter pictórico e o rococó, em meados 





do século XVIII (ligação do rococó com a aristocracia; novas escavações de Herculano e 

Pompeia). A “expressão de ideias” sob formas imitadas da Antiguidade e da Renascença. 

Mengs, o pintor filosófico. David e Canova, os maiores representantes do neoclassicismo, 

após Mengs.

 ▪ Entrecruzamento das gerações do rococó e do neoclassicismo. Oposição definitiva dos 

dois gostos.

 ▪ Goya: o interesse pela vida política e moral de seu tempo, o gosto romântico e a antecipação 

do realismo em meados do século XIX.

 ▪ Os três pensadores que representam os aspectos típicos do gosto do século XVIII: 1) Dubos, 

o gosto pictórico e rococó. 2) Shaftesbury o gosto neoclássico. 3) Vico, prenúncio do gosto 

romântico.

 ▪ Locke: valorização das sensações.

 ▪ Dubos (1670–1742): “Reflexões críticas sobre a poesia e a pintura” (1719). A primazia do 

sentimento na decisão da crítica.

 ▪ Diderot (1713–1784): “Pensamentos filosóficos” (1746). O encarecimento das paixões; pane-

girista do sentimento. “Ensaio sobre a pintura” (1765).

 ▪ Reinado da psicologia empírica. Debates sobre o gosto, o gênio, o prazer, o sentimento artís-

tico, a imaginação, o pitoresco.  Os ensaístas ingleses, os melhores no gênero.

 ▪ Alexandre Gerard (escocês): “Ensaio sobre o gosto” (1765). A imaginação cria o gosto e, a 

um grau superior, o gênio.

 ▪ Burke (1756): a distinção do sublime (sentimentos de medo, infinito, dificuldade, dor) em 

relação ao belo (agradável, atraente, terno, delicado).

 ▪ Price (1794): o pitoresco (a rudeza, a irregularidade, variação contínua de formas, cores, 

luzes e sons).

 ▪ Shaftesbury (inglês, 1671–1713): a distinção do espírito e da matéria (Plotino); panteísmo. Ad-

miração exclusiva das proporções áticas, das ordens jônica e coríntia e dos modelos gregos. 

 ▪ Antecipação (antes de 1713) do programa do neoclassicismo. Influência sobre Winckelmann 

(o fundador do neoclassicismo) sobre Lessing, bem como sobre Goethe e Herder (o idea-

lismo alemão). Caminho para o romantismo pelo entusiasmo da natureza. 





 ▪ Vico, o precursor dos românticos. Desdém pela arte contemporânea; volta aos primitivos; 

consideração dos bárbaros e dos artistas medievais como modelos.

 ▪ A nova forma da crítica e da história da arte: as exposições (a partir do século XVIII). A 

filosofia “das luzes” e a razão dos fatos na própria análise dos mesmos. Interesse simultâneo 

pela arte clássica e a arte contemporânea: profusão de “vidas dos artistas”, guias de cidades 

e monumentos, relatos de viagem, cartas sobre artistas.

 ▪ Winckelmann (1717–1768): “A história da arte entre os antigos”. Sua grande influência sobre 

a história da arte posterior e sobre a estética idealista. Seus conceitos sobre os três períodos 

principais pelos quais passaram as artes do desenho: o puro necessário (como todas as in-

venções humanas), a aspiração do belo e o excessivo ou exagerado. Aplicação do interesse 

que Winckelmann mostra no seu plano: 

1) ao nascimento, desenvolvimento e decadência das obras de arte;

2) às técnicas;

3) aos mitos geográficos. 

 ▪ Renúncia à anedota; estudo da obra de arte em si mesma mais que em testemunhos escritos; 

esforços para compreender a linguagem da obra de arte.

 ▪ A atribuição de Hegel e Winckelmann de um “novo sentido na história da arte, arrancando 

dela as considerações banais e o princípio de imitação” e fazendo sentir “a necessidade de 

procurar nas próprias obras de arte e sua história sua verdadeira ideia”.

 ▪ Sucesso: a fama de grande arqueólogo e historiador filosófico.

 ▪ A crítica na França: A academia incita as discussões. O ensaio de La Font de Saint-Yenne 

(1747): primeiro relatório de exposições (mal recebido pelos artistas).

 ▪ Prevalecimento das ideias de De Piles: respeito tradicional das estátuas antigas, mas com-

preensão muito larga das grandes manifestações artísticas a partir do século XVI. Admira-

ção pela Antiguidade entre os letrados. Admiração pelos flamengos e holandeses, predileção 

pela graça entre artistas e amadores. 

 ▪ Ideias e conceitos diversos de: Watteau, Mariette, Dezallier d’Argenville Dubos, La Font de 

Saint-Yenne.

 ▪ Diderot: os Salões (de 1759 a 1781). Sua participação numa opinião pública que abrange os 

artistas e que se torna uma comunidade de gosto. O “Ensaio sobre a pintura” (apêndice do 

Salão de 1765). A negação dos princípios em nome da liberdade do artista; condenação da 

atitude e elogio da ação. A cor como vida da forma; outros conceitos.





 ▪ A crítica na Itália: prosseguimento da tradição de Bellori por Ciocchi, Bottari e Algarotti e 

da de Boschini por Zanetti.

 ▪ Luigi Lanzi (1732–1810): “A história pictórica de Itália”. Agrupamento dos artistas segundo 

as escolas regionais (florentina, sienesa, etc.), as escolas individuais (mestres e discípulos) e os 

gêneros. Seu objetivo: apoiar sobre documentos a grandeza dos pintores italianos (seu livro 

serviu de base, até o século XIX, às histórias da pintura italiana: a de Stendhal, por exemplo).

 ▪ Os dois grandes teóricos de arquitetura da Itália do século XVIII:

- Carlo Lodoli (1690–1761): pela primeira vez a consideração da beleza de um edifício como a 

representação de sua função (oposição ao vazio pitoresco da arquitetura rococó). 

- Francesco Milizia (1725–1798): o melhor crítico da arquitetura de gosto neoclássico. Defesa 

do racionalismo arquitetônico. Oposição ao pitoresco em nome do organismo lógico que nos 

transmitiram as ordens clássicas.

 ▪ A crítica na Inglaterra: grande movimento de amadores de arte no curso do século XVIII. 

Richardson (1715): apanhado da situação da crítica continental.

 ▪ Hogart (1753): a análise de beleza, linha ondulante; ritmo da beleza, linha serpentina; ritmo 

da graça. Oposição ao antigo como modelo de beleza plástica: o rococó como modelo da 

linha serpentina. Apreciação da arquitetura gótica.

 ▪ Joshua Reynolds (1723–1792): representação da crítica que, conservando uma tendência 

clássica, não renunciava ao que havia de melhor na experiência barroca. 

 ▪ Conceitos: contra as regras; pela afinidade do gosto e do gênio. A beleza na natureza e não 

numa ideia. Crença na imaginação, no sentimento, na razão; contra o ecletismo. O bom sen-

so de Reyholds, seu gosto, sua expressão pictórica como um protesto contra a aventura ar-

queológica do gosto (Mengs, Winckelmann) em favor de um futuro longínquo, mas certo. 

 ▪ O neoclassicismo: sua fundação em Roma (1750) por dois alemães: Mengs e Winckelmann. 

Conceitos de Mengs: a perfeição existe nos gregos e não nos modernos. Para a escolha da 

beleza é necessário o espírito filosófico; ex.: Rafael. Protótipo do estilo vicioso: Rubens. O 

gosto melhor é o médio, nem muito grosseiro, nem muito delicado.

 ▪ Winckelmann: a distinção de dois sentidos no artista: 1) interior: sentimento; 2) forma e cor. 

“O caráter principal e geral da arte grega é uma nobre simplicidade e uma maneira calma e 

grandiosa de encarar as atitudes e a expressão.”

 ▪ Os quatro períodos da arte grega:

1) antigo, até Fídias;

2) sublime, com Fídias e seus contemporâneos;





3) belo, de Praxíteles até Lisipo e Apeles;

4) de imitação, até a morte da arte.

 ▪ O paralelo entre o desenvolvimento da arte grega e o da pintura moderna:

1) estilo antigo, até Rafael;

2) estilo sublime, com Rafael e Miguel Ângelo;

3) estilo belo, com o Correggio e Guido Reni;

4) estilo de imitação, dos Carracci a Carlo Marata.

 ▪ Opinião de que os artistas gregos mais antigos procuravam mais a significação que a beleza 

nas alegorias e que só os mais evoluídos consideraram a beleza como objetivo principal da 

arte (indicação posteriormente desenvolvida por Hegel).

 ▪ O julgamento de Winckelmann sobre o que acreditava ser a perfeição da arte grega era base-

ado em algumas esculturas, simples cópias romanas.

 ▪ Lessing (1729–1781), “Laocoon” (1766): a concepção física da beleza. Reação à tradição da Ideia 

como qualidade central da obra de arte, contra os gêneros descritivo, em poema, e alegórico, 

em pintura. A designação de artes figurativas ou artes plásticas para as chamadas belas artes. 

O enaltecimento da beleza do corpo humano (Virgílio pôde falar das vestes do Laocoon, mas 

o escultor representou-o nu). A falta de acentuação da expressão de dor no Laocoon: para não 

destruir a Lei da beleza. Interpretação física da beleza da escultura grega.

 ▪ Prolongamento da pintura, escultura e arquitetura neoclássica durante o século XIX. Seu 

objetivo cada vez mais prático e político com David e Napoleão. Quatremère de Quincy 

(1759–1849) na França. Conquistas do século XVII: a estética como ciência filosófica, a for-

ma própria da crítica de arte e a primeira forma de história da arte até meados do século: 

comunidade de um gosto penetrante e delicado entre pensadores, críticos e artistas. Poste-

riormente, desconfiança quanto à arte moderna, fé cega no mito da arte grega. Consequên-

cia: ruptura com a vida contemporânea produzida pela arte e pela crítica. O passado não 

pode servir de norma para o presente. No momento em que o presente aceita se conformar 

ao passado, ele não é mais presente, nem vivo.

Romantismo e Idade Média

 ▪ Filosofia das luzes: o sentimento e a imaginação como causas determinantes de conheci-

mento e julgados iguais à razão para conquistar a realidade ou renovar a vida social.

 ▪ A Revolução Francesa: triunfo e crise das “luzes”. Sinais anteriores, precursores de nova 

tendência. Necessidade de expansão teórica para o sentimento e a imaginação, com a criação 

de nova arte e nova religião.





 ▪ A arte da Idade Média: correspondência ao ideal cristão e aos impulsos místicos. O cos-

mopolitismo da arte clássica. Admiração pelos artistas (principalmente os do século XV) 

que traziam uma marca popular e revelavam os gostos diferentes de cada nação.

 ▪ Necessidade de procurar os primitivos entre os que haviam trabalhado antes da Renascença 

italiana, entre os “pré-rafaelistas”, depois que Winckelmann demonstrou que os gregos ti-

nham produzido a arte única e perfeita. Impossibilidade da criação artística com a projeção 

da vida espiritual do passado, fosse ele a arte grega ou a medieval.

 ▪ Delacroix, o único grande pintor de caráter romântico (ele não tem relação formal com a Idade 

Média; seus predecessores foram os pintores do fim da Renascença e da época barroca).

 ▪ Os grandes pintores da primeira metade do século XIX: Goya (Espanha), Constable (Inglaterra), 

Corot e Daumier (França); não são românticos, precedem o novo realismo do século XIX.

 ▪ O movimento em favor da imitação da arquitetura gótica e, de um modo geral, dos artistas 

do fim da Idade Média (do meio do século XVIII ao meio do século XIX e depois os últimos 

10 anos do século XIX).

 ▪ Na Inglaterra: o gótico como estilo local da arquitetura até o século XVIII.

 ▪ O gótico reviveu como reação à importação do neoclássico paladiano, por Lord Burkington 

e seus amigos.

 ▪ Inspiração de alguns pintores nos modelos medievais a partir do século XVIII.

 

 ▪ Danois Carstens (1754–1798) opôs-se a David e a Mengs, tornando abstratas as linhas de 

contorno, por falta de claro-escuro. Willian Blake (1757–1827) fez mística figurada, além de 

sua mística poética. Frederic Overbeck fundou a seita dos Nazarenos (Roma, 1810): reuniões 

no claustro de S. Isidoro, evocações medievais, abandonos místicos.

 ▪ Constituição, na Inglaterra, da confraternidade “pré-rafaelista” (1848) como reação contra o 

academismo dominante: Dante Gabriele Rosseti (1828–1882), William Holman Hunt (1827–

1910) e John Everett Millais (1828–1896). Sua inspiração nos livros de Ruskin, nas pinturas 

de Madox Brown e nas gravuras de Lasinio, segundo as pinturas do Camposanto de Pisa.

 ▪ Negação do valor da arte pela crítica atual aos pré-rafaelitas, primitivos, puristas nazarenos 

e ao gothic revival. Importância crítica do movimento que levou aos primitivos, na medida 

em que soube reconhecer um valor artístico aos monumentos da Idade Média. Falha do seu 

objetivo quando alguns artistas quiseram formar a arte da Idade Média.





 ▪ Giambattista Vico proclamava, desde 1725, que os grandes poetas (como os grandes pin-

tores) não nascem nas épocas da reflexão, mas nas épocas de imaginação, chamadas épocas 

de barbárie. Ex.: Homero, na Grécia; Dante, na Itália. Ideia da arte como primeiro conheci-

mento da humanidade, criadora de representação e não refletida no pensamento. Hamann 

(1762) e Herder: continuação do pensamento de Vico.

 ▪ Ausência de base teórica na crítica das artes plásticas medievais (crítica mística da arte).

 ▪ Os neoclássicos, absorvidos pela consideração da objetividade do produto, renunciaram à 

compreensão do valor do motivo criador.

 ▪ Os românticos, através de suas intemperanças e de seu exclusivismo, relacionaram crítica do 

objetivo ao assunto, pesquisas no quadro ou na estátua à personalidade do artista criador, 

com seus sentimentos, seu ideal, seus tormentos.

 ▪ Os primeiros a distinguir o impulso sincero, generoso, totalmente humano do artista autên-

tico, da habilidade (fosse prodigiosa), da doutrina (fosse ela impecável).

 ▪ Os escritores românticos souberam ver os limites da arte e da Renascença italiana e livrar a 

humanidade da admiração dos Carracci e de sua escola.

 ▪ O “gothicrevival” na Inglaterra do século XVIII. Hughes (1715), Pope (1725), compara 

Shakespeare a um movimento gótico. Horace Walpole: “Anedotas da pintura” (1762).... “É 

difícil, ao mais nobre dos templos gregos, produzir a metade das impressões que dá uma ca-

tedral do melhor gosto gótico.” – Batty Langley “A arquitetura gótica aperfeiçoada por regras 

e proporções” (1742).

 ▪ Foi suficiente que o gótico, em vez de ser considerado como a expressão da barbárie e da 

violência, se tornasse o símbolo do poético e do cavalheirismo das cruzadas, para que ele se 

casasse naturalmente com o romantismo.

 ▪ Richard Hurd: “Cartas sobre a Cavaleria e o romanesco” (1762). Por gótico entendia-se a 

liberdade poética dum Shakespeare com relação às leis clássicas. A “História de Winchester” 

de Milner e a “História da arquitetura gótica e saxônia na Inglaterra” de Bentham e Willis 

(1798), dois livros de valor arqueológico.

 ▪ Mengs e Winckelmann, o grande obstáculo ao gosto romântico na Alemanha. Hagedorn 

(1762), tendência ao ecletismo, admiração por Rubens.

 ▪ Heinse (1749–1803) defende a liberdade de fantasia, do gênio e da natureza: a arte é humana 

e não grega. É com cores que se pinta. A cor é, pois, o começo e o fim da pintura (Winckel-





mann e Lessing nunca foram sensíveis à cor). Principal defensor de Rubens. Henri Fussili 

(1741–1825), pintor: “Cursos de abertura” (1801); o primeiro a instituir a relação Rembrandt–

Shakespeare. Hamann (1762) pregou os direitos do sentimento contra a razão. O represen-

tante mais puro do “Sturm und Drang”. A espontaneidade e a fantasia são tudo em arte; o 

gênio vai contra todas as regras, as “verdades”, os sistemas. Herder, continuador de Hamann: 

o indivíduo genial. Hamann é, para Herder, a individualidade do povo. Shakespeare é o poeta 

da humanidade nórdica. Goethe aderiu às todas de Hamann de Herder (1772, aos 23 anos): 

“Sobre arquitetura gótica” (em honra à catedral de Strasburgo), em oposição à “Teoria geral 

das artes figurativas” de Sulzer. Recusa-se a considerar o gótico como uma maneira bárbara. 

“A arte não entra toda no conceito de ‘beleza’...”. Há no homem uma natureza figurativa que 

age desde que a existência se torne segura. Logo que ele não tenha mais que se preocupar ou 

temer, como um semideus, derrama seu espírito na matéria”. A arte do “característico”, a 

única arte verdadeira (mais tarde Goethe teve concepção oposta da arte).

 ▪ Guilherme Henrique Wackenroder: “Efusões do coração de um monge apaixonado pela 

arte” (1797) exprime a necessidade de uma estética mais livre e pura de exigência raciona-

lista. Identidade da “inspiração divina” do artista com a espontaneidade da criação. “Olhan-

do tranquilamente todos os tempos e todos os povos, esforcemo-nos por sentir sempre o 

humano de cada sentimento e de cada obra”. 

 ▪ Schleiermacher, Novalis (1799). Tieck propagou todas de Wackenroder. Influência deste so-

bre Frederico Schlegel (1772–1829) e sobre os Nazarenos.

 ▪ Estudos italianos sobre a arte na Idade Média. Lanni (1757) escreveu sobre os pintores e 

escultores do ano 1000 a 1300, opondo-se ao desprezo à “maneira grega” (bizantina) em 

pintura, como ao “estilo gótico” em arquitetura. 

 ▪ Frisi (1766), matemático, escreveu sobre a técnica das construções góticas; Baretti (1799), 

sobre a catedral d’Asti, gótica. Della Valle (1785). Cicognara: “História da escultura da Itália” 

1º vol. (1813); continuação da obra de Winckelmann; rejeitou o espírito de “bárbara” à arte 

medieval. “Nas melhores épocas artísticas, mais o estilo ganhava em domínio e energia, 

mais perdia em verdade e pureza”.

 ▪ O “Manifesto dos Puristas” (1843), escrito por Antonio Bianchini, resultado das discussões 

suscitadas pela presença dos nazarenos alemães em Roma (entre 1830 e 1840): maior serie-

dade moral e religiosa na pintura.

 ▪ Na França: Seroux d’Argincourt, a história da arte medieval do século IV ao XVI (preparada 

antes da Revolução Francesa, publicada em 1823 com gravuras, todas de Winckelmann. Ar-

taud de Montor e Saillot de Montabert exaltaram os primitivos. Rio (1798–1874): “Da arte 

cristã”, 1836. A novidade de sua exposição histórica encontra-se no seu capítulo sobre a es-





cola mística consagrado a Angelico. A crítica mística. Viollet-le-Duc (1814–1879), arquiteto 

e escritor: a renascença do estilo gótico na França. Racionalismo exasperado do engenheiro 

mais do que simpatia moral do crítico.

 ▪ William Young Ottley (1823): “A escola italiana de desenho”, primazia de Giotto. Na Ingla-

terra, em 1836, um comitê decide comprar, para as coleções nacionais, obras de arte ante-

riores a Rafael. Deve-se a esta decisão o caráter único da National Gallery. Sucesso de “Arte 

cristã” de Rio na Inglaterra. O livro de “Lord Lindsay (1847), análogo ao de Rio, que serviu 

de guia a Ruskin para conhecer a arte italiana.

 ▪ Pugin, arquiteto, escritor: “Contrastes” (1835) e “Verdadeiros princípios da arquitetura cris-

tã” (1841). A tentativa de julgar a obra de arte do ponto de vista da moralidade do seu cria-

dor, donde a obrigação da sinceridade mais absoluta, da verdade à qual os elementos essen-

ciais da construção devem revelar-se claramente na arquitetura. John Ruskin (1819–1900), 

continuador de Wackenroder. Revolta contra as “regras” do desenho, substituindo-se pelo 

princípio do amor. A essência da arte na comunhão com a natureza, no êxtase. O sofrimento 

que lhe causa todo o intelectualismo na arte o previne que, mesmo durante a Renascença, há 

alguma infiltração do pecado do orgulho científico. Afirma que a verdadeira arquitetura, a 

que não é pura construção de engenheiro, é obra de escultores e pintores em potencial e deve 

ser observada como pintura e escultura. “A imperfeição é o sinal da vida; banir a imperfeição 

é destruir a expressão, opor-se ao esforço, paralisar a vitalidade”.

 ▪ O critério de escolha relacionado à maneira de ver do artista transportado do objeto à rela-

ção entre o sujeito e o objetivo, da natureza à arte: as linhas de preferência às cores, as luzes e 

as sombras de preferência às formas, ou vice-versa. Pela primeira vez, um conteúdo histórico 

aos esquemas visuais, elevando-se do plano técnico ao plano do gosto:

1) linha (escolas primitivas);

2) linha e luz (cerâmica grega);

3) linha e cor (vitrais góticos);

4) massa e luz (Leonardo e sua escola);

5) massa e cor (Giorgione e sua escola);

6) massa, luz e cor (Ticiano e sua escola).

 ▪ O desenvolvimento do gosto em três tempos: 1) linha; 2) superfície; 3) massa ou espaço 

em profundidade. Dois caminhos para este desenvolvimento: o do claro-escuro e o da cor. 

Identifica “o caminho do claro-escuro com a tendência científica da concepção fazendo ab-

stração da realidade, e o caminho da cor com a disposição espontânea, livre e serena, sã, da 

imaginação artística”. Libertação do preconceito clássico da superioridade da forma plástica 

sobre a cor, em virtude da capacidade do gosto do artista com um ou diversos esquemas 

visuais. Descoberta da beleza da linha em Boticelli; compreensão da beleza da cor em S. 

Marcos de Veneza.





 ▪ Falha da sensibilidade de Ruskin diante das obras de arte contemporâneas. Sua respon-sabil-

idade no desvio do gosto inglês, e não só inglês, que se deve aos pré-rafaelistas.

A filosofia idealista e a história da arte

 ▪ A crítica idealista: desaparecimento do fator pragmático. O pensamento dos idealistas: sobre 

a toda da arte e não sobre uma obra de arte determinada.

 ▪ Com Xenócrates e depois de Dante e Diderot, o julgamento sobre a arte é estreitamente 

ligado a uma produção artística concreta, donde o equilíbrio entre o fator pragmático e o 

fator ideal.

 ▪ A crítica neoclássica e romântica perde esse equilíbrio porque se consagra inteiramente à 

arte do passado. Na arte contemporânea, ela escolhe o que é o menos da arte.

 ▪ Século XVIII: autonomia da arte. Daí a ciência filosófica ou estética.

 ▪ Julgamento dos filósofos do idealismo: pobreza dos Nazarenos (preferidos dos românticos); 

pobreza de todas de Fragonard; indiferença ante os artistas dos séculos XVII e XVIII; apreço 

pela arte antiga, que continha a “toda”: a toda da beleza (Platão, Plotino, Winckelmann). 

Aceitação da tese de Winckelmann da perfeição única de um único período da arte grega e 

de uma única arte: a escultura. Conservação desta perfeição como todas de beleza, transcen-

dendo todo o desenvolvimento da história. A famosa teoria da morte da arte (Hegel).

 ▪ Obstáculo na libertação do neoclassicismo, começada pelos românticos: a estética idealista 

com seu ideal clássico anacrônico.

 ▪ Nascimento da estética, na Alemanha, mais pela reflexão sobre o conceito da arte que pela 

experiência da atividade artística.

 ▪ Baumgarten (1714–1762): “Aesthetica” (1750–1758, primeiro livro com esse título). Funda-

mento na “Lex continui” de Leibnitz, isto é, sobre as percepções:

1) obscuras: sentidos;

2) confusas: conhecimento da arte;

3) distintas: razão-ciência. 

 ▪ Reconhecimento de que o conhecimento confuso, isto é, o conhecimento da arte, tinha uma 

perfeição diferente da perfeição do conhecimento distinto, isto é, ciência. Consideração da 

arte como um modo ativo de conhecimento, ainda que anterior ao do conhecimento cientí-

fico e diferente dele: designação à arte de um domínio próprio no sistema do espírito hu-

mano, acentuando pelo nome de estética, que ficou como definição desta ciência nova.





 ▪ Emmanuel Kant (1742–1804): “Critica do julgamento” (1790), ponto de partida do pen-

samento idealista, mesmo em estética. Reflexões sobre o gosto: o gosto, que julga se uma 

obra é bela ou não, tem a pretensão que seu julgamento seja universal. Mas ele não pode for-

necer a demonstração racional da justeza de seu julgamento. Assim não se poderia dar nen-

huma objetiva, que determine por meio de conceitos o que é belo, porque todo julgamento 

proveniente do gosto é estético: em outros termos, sua causa determinante é o sentimento 

do assunto e não um conceito do objetivo. Inexistência de ciência do belo, mas somente 

da crítica do belo, mas apenas de belas-artes. A arte, domínio de uma tradição que se deve 

seguir e não imitar.

 ▪ Schiller (1759–1805): “Poesia ingênua e sentimental” (Lessing dissera que a escultura de-

fine no espaço; Schiller, que uma obra não encontra sua perfeição para a vista, senão na 

sua limitação).

 ▪ Wilhelm Von Humboldt (1767–1835).

 ▪ Goethe (1749–1835): interesse pela arte figurativa; estudos de desenho em Roma. Participação 

do movimento romântico, na mocidade, exaltando a arte gótica como arte alemã (depois, 

sua necessidade de universalidade de um lado, a experiência complexa de todas as técnicas de 

outro, conduziram-no a apreciar principalmente a arte grega e a depreciar o gótico).

 ▪ Opinião diversa de Lessing (que os antigos só representaram o belo) e de Winckelmann (que 

só representaram a grandeza de uma tranquilidade plácida): eles representaram o caracterís-

tico sob todas as formas possíveis.

 ▪ O grupo de escritores que refletiu sobre a possibilidade de tratar a arte historicamente: Her-

der (1744–1803) preconiza a libertação dos limites nacionais, temporais e pessoais do gosto. 

 ▪ Riedel (1767): variações do gosto com o povo, clima, costume, modo, etc. e de século a sécu-

lo, e de pessoa a pessoa. 

 ▪ Guillaume Schlegel (1767–1845): distinção da estética de uma teoria filosófica das artes (au-

tonomia, esfera e limites de cada arte). 

 ▪ Frederic Schlegel (1772–1829) não admite outra teoria da arte que não uma teoria histórica.

 ▪ Schelling (1775–1854): a obra de arte como síntese de dois elementos opostos: a atividade 

consciente e a inconsciente, cuja oposição é infinita. A beleza: o infinito expresso de maneira 

finita. Subordinação da natureza à arte – a ciência segue a arte.

 ▪ Georg Hegel (1770–1831): o verdadeiro é toda em si mesma. O belo é a expressão sensível do 





toda, a consciência imediata de sua existência exterior. Em consequência, o objetivo da arte 

é “manifestar a verdade sob a forma da representação sensível. Nem o natural objetivo é a 

regra, nem a pura imitação da aparência é o propósito da arte”.

 ▪ Desenvolvimento da arte, segundo a representação do ideal:

1) representação por meio de signos abstratos, simbólica;

2) mais concreta, pelo equilíbrio do corpo e do todo, clássica;

3) intensificação, com prevalência do todo sobre o corpo, romântica. 

 ▪ Correspondência destas três etapas da arte às três artes figurativas: 

1) arquitetura (simbólica);

2) escultura (clássica);

3) pintura (romântica).

 ▪ O objetivo de uma arquitetura é a expressão de um todo geral, por meio de formas tomadas 

à natureza inorgânica, de massas proporcionais e dispostas segundo as leis da geometria e da 

mecânica. A escultura realiza um progresso sobre a arquitetura porque, em vez de empregar 

massas de natureza inerte, ela representa o corpo animado, vivo, e principalmente o corpo 

humano, com o qual a alma se identifica completamente. A forma corporal se confunde 

com o espírito e se torna sua imagem viva. A pintura começa a série das artes românticas de 

que fazem parte a música e a poesia. O espírito se limita à representação sensível plástica: ele 

volta-se sobre si mesmo, desce às profundezas de sua natureza, distingue-se da natureza ex-

terior e do corpo, adquire o sentimento de sua livre personalidade, de sua natureza infinita, 

de sua essência divina (a pintura é mais incompleta que a poesia porque, para exprimir o 

sentimento e a paixão, ela não tem à sua disposição senão o rosto e as atitudes do corpo).

 ▪ A arte é a expressão sensível do todo. Hegel não se contentou em expor somente suas esté-

ticas com exemplos críticos; ele realizou a identificação da estética, da história da arte e da 

crítica, expondo uma grandiosa história da arte onde se refletem bem a força e o limite.

 ▪ As variações do belo e do feio.

 ▪ Kant: justapôs a análise do belo e do sublime. Frederico Schlegel: esboço de uma teoria do 

feio. Solger (1770–1819): intuição de que no conceito do feio havia qualquer coisa de positivo. 

Weisse (1830): insistência no caráter positivo do feio, no que ele estimula a beleza de maneira 

talvez mórbida, porém mágica.

 ▪ Rosenkranz: “Estética do feio” (1835): a arte engloba o feio não somente na medida em que 

não pode atingir o belo, mas na medida em que seu objetivo pode ser preciosamente o feio. 

Carrière (1856): admissão do feio como elemento essencial do característico e, por conse-

quência, da expressão individual, despida de todo tipo particular de beleza. O verdadeiro 





feio, o que não participa nem da arte nem da beleza, é a expressão falsa da individualidade 

(princípio de superação da oposição abstrata do belo e do feio: a síntese dos dois contrários 

leva ao característico, entendido não mais racionalmente como residindo no objetivo criado, 

mas como expressão livre e individual do motivo).

 ▪ A crítica idealista na Alemanha: dois escritores que trabalharam sobre a base de Hegel: Hoto 

(1802–1873): as diferentes concepções que os indivíduos e os povos apresentam nas diferen-

tes artes. Schnaase (1798–1875): interesse pelas tendências espirituais dos diferentes períodos 

artísticos. A arte: atividade central dos povos (sentimentos, pensamentos, costumes). Docu-

mento essencial sobre a vida dos povos.

 ▪ Influência do idealismo alemão na França e na Itália. Na França, Victor Cousin, Lamenais, 

Jouffroy: conciliação do idealismo filosófico com a análise psicológica.

 ▪ Quatremére de Quincy (1755–1849): principal representante de uma crítica neoclássica que 

via na beleza abstrata o ideal absoluto e único fim da arte. Emeric David, Guizot. Na Itália 

(influência principal de Schelling): Gioberti, Cicognara: o valor do élan religioso na arte. 

Pietro Giordani, Pietro Selvático.

 ▪ Influência do idealismo alemão, na Inglaterra, na teoria da poesia, sem aplicação às artes 

figurativas, e ignorância deliberada de Ruskin.

 ▪ Walter Pater (1839–1894): o maior continuador europeu da crítica de arte idealista. Idealismo pro-

veniente de Ruskin e Platão e também de Hegel. “A Renascença” (o primeiro a sentir a grandeza 

de Boticelli e a “tristeza de exilados” de seus anjos, a revelar todo o mundo de paixões que se en-

contra atrás do sorriso de Gioconda, a compreender a identidade do motivo e da pintura na arte 

de Giorgione).

Filólogos, arqueólogos e entendidos (conaisseurs) 
nos séculos XIX e XX

 ▪ Hegel considerava toda obra não mais como transcendente, mas como imanente ao fato, 

fundida no fato. Contraste entre todas e os fatos: as todas violentando os fatos. Interesse dos 

espíritos realistas pelos fatos em si mesmos, em primeiro tempo, para melhor encontrar a 

relação, unindo estes fatos: nascimento do método filológico da história, que floresceu par-

ticularmente na Alemanha desde o início do século XIX.

 ▪ Método filológico: 

1) Controlar as fontes e decompô-las; antes de acolher um testemunho. Procura-se determinar 

sobre que informações ele se baseia; depois, ele é decomposto em suas fontes (processo exterior 

de crítica das fontes). 





2) Determinar se o autor do testemunho tem alguma razão de dizer a verdade, de modificá-la ou 

falsificá-la, e em que medida (processo interno).

 ▪ Aplicação às fontes de Plínio: confrontação de textos: John (1850), Brunn, Furtwangler, os 

dois Urlich, Madame Sellers, 1898 (foi assim que se distinguiu a crítica de Xenócrates e, de 

maneira geral, a crítica grega do século III e que se pôde discerni-la da critica romana do fim 

da república e do princípio do império).

 ▪ As “vidas” de Vasari: principal fonte da Renascença italiana. Restabelecimento das fontes de 

Vasari por Milanesi, Frey, Scoti, Bertinelli, Kallab, Schlosser.

 ▪ Intensificação da pesquisa e da publicação de fontes escritas diretas: inscrições e documentos 

de arquivos (a par do controle e, às vezes, neutralização, das fontes literárias tradicionais).

 ▪ Decomposição dos monumentos de arte, segundo alguns esquemas, pelos historiadores de 

arte de tendência filológica: 

1) O conteúdo da obra de arte considerado não como o sentimento expresso pelo artista, mas 

como o tema tratado (donde nasceu uma disciplina particular: a iconografia).

2) A técnica, conceito extremamente vago, sob o qual foram compreendidos a ciência da cons-

trução para a arquitetura, os sistemas empregados para trabalhar o mármore, a madeira, o 

bronze, para a escultura, as diferentes maneiras de amalgamar as cores (têmpera, óleo, aquarela) 

para a pintura, sem contar a perspectiva, a anatomia e os outros meios de ilusão naturalista.

3) O estilo, compreendido como conjunto de convenções figurativas que, ou bem condicionam 

as personalidades artísticas ou as aproximam de seus mestres e discípulos.

 ▪ Os monumentos considerados como simples documentos (para conhecimento de religião, 

usos e costumes, caracteres dos povos, sua vida intelectual e prática: tudo menos a ima-gina-

ção artística). Aversão pela filosofia que se acentuou na segunda metade do século (positi-

vismo); renúncia a todo o pensamento autêntico (filosófico ou histórico). Necessidade justa 

de controlar a exatidão dos fatos e seus limites de julgar.

 ▪ Determinação precisa de: conteúdo, técnica, relações entre elementos de estilo, parentescos 

de tempo e lugar. Duas consequências importantes do trabalho filológico:

1) Explicação racional dos elementos de uma obra de arte. Deixando de lado o gênio (evitou a 

racionalização do gênio).

2) Descoberta da arte grega autêntica (Winckelmann só conhecia as cópias romanas). A desco-

berta da arte grega autêntica começou em 1800 exatamente, quando Lord Elgin começou a 

despojar os edifícios da Acrópole de Atenas para levar as esculturas a Londres. Escavações fi-

zeram aparecer épocas inteiras: minoense, miceniense, arte egípcia.

 ▪ Descoberta dos monumentos da arte bizantina, romântica, gótica; exploração das catacum-

bas cristãs pelos filólogos, conduzidos pelo movimento romântico em favor da arte medieval. 





Multiplicação do conhecimento da arte asiática (século XX): distinção da produção da Me-

sopotâmia, Pérsia, Ásia Central, Índia, Indochina, Japão e dos países chamados bárbaros, 

Scitas, Africanos, Maias, Aztecas e Incas. Melhor conhecimento do Renascimento e da época 

moderna. A crítica filológica se absteve de intervir nos problemas de arte contemporânea, 

dando assim uma lição de moral a Winckelmann, que exaltara o academismo neoclássico, e 

a Ruskin, que defendera o academismo pré-rafaelista.

 ▪ Hippolyte Taine (1828–1892): influência notável sobre a história da arte (a estética do tipo 

da história natural).

 ▪ O século XIX, depois de 1830: muito fecundo em historiadores, filólogos e naturalistas, mas 

não em filósofos e estetas (Taine foi exceção). Inspiração de Taine no “Curso de filosofia posi-

tiva” (1830–1842) de Augusto Comte, em sua concepção determinista da arte. A “História da 

Pintura na Itália” de Stendhal ofereceu a ele o quadro sugestivo da desordem, do arbitrário, 

da amoralidade da vida pública e privada na Itália durante a Renascença, como condição 

de florescimento da pintura. Taine considera que a obra de arte não é isolada, mas que para 

compreendê-la é preciso relacioná-la às outras obras do mesmo artista, à escola ou à família 

a que pertence o artista, com o mundo que o cerca e cujo gosto é semelhante ao seu. 

 ▪ “Para compreender uma obra de arte, um artista, um grupo de artistas, é preciso fazer-se 

toda obra com exatidão do estado geral do espírito e dos costumes do tempo a que eles 

pertencem”.

 ▪ Manuais e enciclopédias de história da arte: F.A. Wolf (1807). Müller (1830): primeiro ma-

nual da arqueologia da arte. Panly-Wissova (Antiguidade clássica) e Kraves (Antiguidade 

cristã). Kugler (1842): a divisão da arte em quatro momentos:

1) arte dos povos primitivos;

2) arte clássica;

3) arte romântica ou medieval;

4) arte moderna. Springer (1855).

 ▪ França: Charles Blanc: “Gramática das artes do desenho” (1880). André Michel (1905–1929): 

história para os países cristãos a partir do século IV; distribuiu os diferentes capítulos entre 

vários colaboradores e procurou chegar à unidade por meio de conclusões no fim de cada 

período. Fritz Bürger. 

 ▪ Estudos de técnica: desenvolvimento particular dos artistas relativos às técnicas de todas as 

artes no século XIX (contribuição dos físicos e dos químicos). Ex.: “Lei do contraste simul-

tâneo das cores”, Chacreul (1838). Estudos sobre a fisiologia e a psicologia da visão, Helm-

holtz e Brücke (1855–1877). Obras sobre arquitetura: Violet-le-Duc, Choisy, Dehio, Bezold 

(predomínio do aspecto técnico).





 ▪ Gottfried Semper (1803–1879), arquiteto: interessou-se pela evolução das formas que con-

sidera essenciais, e a origem das formas essenciais, dos tipos e dos símbolos da arte, ele a 

encontra na técnica.

 ▪ Estudos de iconografia: (as pressões menos cultivadas que observam uma obra de arte, 

perguntam-se logo o que representa esta obra, qual é o “assunto” tratado). Os primeiros a 

desenvolver o estudo do assunto foram os arqueólogos, a começar por Winckelmann (este 

identificou, arbitrariamente, crítica de arte e iconografia). Interesse dos filólogos do século 

XIX pela iconografia e, de modo geral, pela mitologia artística: a obra de arte como simples 

instrumento para chegar à história do mito, isto é, duma crença religiosa (Cronze e Over-

beck). Interesse dos arqueólogos cristãos pela iconografia (Cahier e Martin, Didrin, de Rossi, 

Garruci, Wilpert – arte bizantina: Konda-koff, Diehl, Millet).

 ▪ A história da arte como história da civilização: relacionamento de todos os elementos da 

obras de artes, não só os relativos ao assunto, mas ainda os técnicos e, de um modo geral, 

formais da história da civilização. Exemplos típicos na arqueologia: Perrot e Chipiez, arte do 

antigo Oriente e Grécia primitiva. Gardner e Collignon, escultura grega. Klein, arte grega. 

Mrs. Strong, arte romana. Eugène Müntz (1888–1895), história da arte da Renascença, in-

spirado em Taine. Thode e Grimm, vidas de Miguel Ângelo e Rafael. Justi, monografias 

sobre Velasquez e sobre Winckelmann.

 ▪ Jacques Burckardt (1818–1897): direções ou métodos múltiplos para escrever a história: “A 

cultura da Renascença na Itália” (1860), “O cicerone” (1855), “História da Renascença na 

Itália” (1867), “Lembranças sobre Rubens” (1898). Julgamento crítico heterogêneo: ora se 

funda num formalismo abstrato, ora ele é de caráter puramente moral. Diletantismo esteti-

zante com uma sensibilidade artística notável (Cicerone). A antinomia da personalidade e 

da civilização: ele crê que a personalidade é o verdadeiro autor da história; não é a história 

das personalidades, mas de períodos e de estilos ou de gêneros particulares de estilos (estilo 

do mármore, do estuque, da terra cota, etc.). O “estilo do espaço” oposto ao estilo “plásti-

co-construtivo” (abstração que será desenvolvida pelos historiadores da visualidade pura: 

genético-formal).

 ▪ Max Dvorak (1874–1923), educado na visualidade pura de Riegl, quis fundir a história 

da cultura e a história da forma abstrata (só conseguiu justapô-las). Idealismo e realismo 

na escultura e na pintura góticas do volume: “História da arte como história do espírito”; 

“História da arte italiana no tempo na Renascença”. História do espírito como a relação 

entre a história da arte e a história da filosofia e da religião. Abstração da personalidade do 

artista. Consideração das relações entre a arte, a filosofia e a religião: raciocínio recíproco 

das formas abstratas, os dogmas e os sistemas, do exterior, com o documentos paralelos de 

uma civilização dada.





 ▪ O catálogo arrazoado: obra-prima da crítica filológica da arte; o “conaisseur”: seu preva-

lecimento sobre qualquer outro tipo de historiador da arte, a partir do fim do século XIX. 

A arte do “conaisseur”: uma prática nascida do hábito de olhar repetidamente as obras de 

certo período. Necessidade de preceder o julgamento do “conaisseur” pela crítica filológica 

das fontes escritas (se não há pelo menos uma obra certa do mestre, certificada pelas fontes 

escritas, o conhecimento deste mestre falta naturalmente).

 ▪ Rumohr (1785–1842): o mais antigo entre os “filólogos-conaisseurs” “Pesquisas italianas”. 

Concepção da originalidade da obra de arte como aspeto artístico da personalidade em 

oposição com a cópia (aproxima-o dos entendidos modernos). Passavant, monografia sobre 

Rafael (1839): a parte referente ao catálogo arrazoado valeu-lhe seis anos de trabalho e é 

ainda indispensável. Waagen: “Tesouros da arte na Grã-Bretanha” (1854).

 ▪ Desenvolvimento lento do método dos “conaisseurs” em arqueologia clássica: Brunn reuniu 

todas as fontes escritas relativas e determinados artistas da Antiguidade e depois se serviu 

da comparação figurativa. Principal domínio dos “conaisseurs”: arte da Renascença e arte 

moderna, em razão do número infinito de obras de arte que deixaram. 

 ▪ Growe e Cavalcaselle, em colaboração: história da pintura flamenga (1857), história da pin-

tura italiana desde as origens até o século XVI e duas monografias sobre Ticiano e Rafael. 

Crowe, literato inglês. Cavalcaselle (1819–1897), pintor italiano, revolucionário e político. 

Viajou e desenhou as pinturas que via; à volta do desenho, escrevia as características do es-

tilo). Depois dele, difusão de fotografias de pinturas e esculturas. 

 ▪ Giovanni Morelli (1816–1891): o primeiro a tirar, do confronto de fotografias, a ocasião de 

corrigir erros de atribuições (médico, discípulo do anatomista Döllinger). Observação de 

que os pintores do século XV, tão atentos às variações dos modelos, repetiam as mãos e as 

orelhas, e generalizou esta observação a ponto de fazer uma lei: as obras onde as mãos e as 

orelhas são desenhadas da mesma maneira são do mesmo autor. Época da voga das ciên-

cias experimentais. Escritos: uma revista das atribuições correntes de algumas pinacotecas 

alemãs e romanas (desde 1874); ocasião para ele precisar o catálogo das obras de arte dos 

melhores italianos. Descobertas célebres: a Vênus de Giorgione (na galeria de Dresden, que 

tinha sido considerada uma cópia de Sassoferrato) ou ainda a reconstituição da atividade 

juvenil de Correggio. “Eu desejo fazer reviver no meu espírito todas as grandes figuras da 

nossa arte, eu quero compreendê-las a ponto de identificar minha alma com as suas”; isto faz 

compreender a atividade que serviu de fundo ao catálogo arrazoado.

 ▪ Floração de estudos de história da arte na Itália entre o fim do século XIX e o princípio do 

século XX: “História da arte italiana” de M. Adolfo Venturi: união do conaisseur, o filólogo 

e o artista.





 ▪ Na Alemanha: Bode, depois de Morelli (conhecimento da pintura holandesa, escultura, e 

cerâmica italiana e tapetes persas). O arqueólogo Furtwaengler e Wickhoff se inspiraram 

em Morelli.

 ▪ M. Max Friedlanger, o maior conhecedor atual em matéria de arte alemã e flamenga e o 

maior representante alemão da tradição dos “conaisseurs”.

 ▪ Holanda: Hofstede de Groot renovou o catálogo arrazoado de arte holandesa.

 ▪ França: pouco desenvolvimento da atividade do “conaisseur”.

 ▪ Inglaterra: Richter e Phillips, inspirados em Morelli. M. Bereson: foi por Morelli que se di-

rigiu para a história da arte. A. Kingsley Porter: grande “conaisseur” da arquitetura e da 

escultura medievais.

A crítica francesa da arte contemporânea no século XIX

 ▪ A volta à consciência da arte atual. Desde o século II a.C. (Xenócrates) até Winckelmann 

(inclusive): razão de ser da crítica e da história de arte na apreciação da arte contemporânea 

(mesmo no estudo da arte do passado, julgava-se sempre em relação à arte do presente). 

Winckelmann inverteu as coisas e julgou a arte moderna em nome dos gregos antigos. Os 

românticos procuraram a perfeição na arte medieval. Os idealistas tiraram destas premissas 

sua consequência lógica: no que concerne à era moderna, a arte estava morta, fundida na 

ciência filosófica. Filólogos, arqueólogos e “conaisseurs” continuaram a dar essencialmente 

atenção à arte do passado.

 ▪ Diferentes condições favoreceram um excepcional desenvolvimento da crítica da arte con-

temporânea na França:

1) Uma série de grandes pintores, superiores aos das outras nações e muito aplicados em teoria: 

Delacroix, Ingres, Conrbet, Manet, Cézanne, Gauguin.

2) Grande importância da pintura na vida intelectual: o fundador do realismo, mesmo em li-

teratura, foi um pintor, Coubet.

3) O romantismo suscitou tal fraternidade entre os poetas, romancistas e artistas que levou os 

escritores a louvar, explicar, discutir a arte dos pintores: Stendhal, Gautier, Baudelaire, os Gon-

court, Zola.

4) A pintura tomou parte nas lutas morais e políticas na França do século XIX, tanto que chamou 

a atenção de homens políticos: Guizot, Thieres, Clemenceau.

 ▪ Relatório de exposições: já desenvolvido no século XVIII, ilustrado por Diderot. Julgamento 

das obras expostos pelos melhores escritores: generalizações da situação da arte contem-





porânea, ou do método da crítica: prognósticos sobre as tendências do gosto. Ligação com a 

arte em formação. Aspiração a valores estéticos universais.

 ▪ A crítica francesa procurou em sua própria casa e encontrou a consciência da arte atual. Se 

toda a história é a interpretação atual do passado, a consciência da arte atual é a base de toda 

a história da arte do passado.

 ▪ Renovação da crítica na França (alguns anos antes da revolução de 1848 aparece brusca-

mente uma série de obras-primas graças a alguns moços) – De Boudelaire e Thore e Zola. 

Repúdio do gosto neoclássico. Correção do gosto romântico. Necessidade de sair dos limites 

da estética para compreender esta maneira de pensar e se dirigir à filosofia social – Fourier, 

Saint-Simon, Shelling, Hegel.

 ▪ Última fase do pensamento de Schelling conduz, de um lado, à religião, de outro, à filosofia 

positiva. A esquerda hegeliana conduz a Karl Marx e ao “Manifesto dos comunistas” de 1848, 

preparado pelo clima intelectual francês. Augusto Comte, Prondhon, Thoré, refletem Saint-

Simon e Fourier (tomou parte na revolução de 1830 e foi um dos chefes de 1848). Prondhon 

adere ao realismo de Courbet e Champfleury. Baudelaire: “Arte romântica, Relação com o 

grupo do ‘artista’”, dirigido por Houssave (no programa de 1844: “o artista e o poeta devem 

separar a argila do irradiamento, a terra do céu, o finito do infinito”). E. Poë (1844): “Princí-

pio poético – Zola: requer à obra de arte revelar-lhe a personalidade do autor e não a exatidão 

do motivo; considere a arte como oposta à natureza e adite a deformação para fazer sentir o 

homem na imagem”. Revolta de Flaubert e Zola contra Taine, em nome da personalidade do 

artista. Eugène Véron (1878): sua estética é o que responde melhor a esta concepção subjetiva 

da arte subordinada à personalidade.

 ▪ Fim da crítica neoclássica e nascimento da crítica romântica: princípio da renovação crítica 

na França com o Salão de 1831. Delécluse, aluno de David, última representação da crítica 

neoclássica. Luta entre inovadores e tradicionalistas. O Salão de 1824: os criadores em pre-

sença de Delacroix (Stendhal era-lhe contrário, porque, de gosto clássico, respeitava David 

e apreciava demasiado Horace Vernet. Mas reconhecia que ele tinha o sentimento da cor e 

do movimento). Exposição de “Dante e Virgílio” (primeiro quadro de Delacroix) em 1822. 

Thiers, influenciado pelo pintor Gerard, teve a revelação de um grande pintor em Delacroix 

(admirava David, mas atacava seus imitadores). Gustave Planche (1808–1857) aplaudiu o 

“28 de julho de 1830” no Salão de 1831, de Delacroix. Compreende o erro de Ingres, que 

crê poder parar em Rafael o desenvolvimento da arte moderna, sem levar em conta Paul 

Veronese, Rubens e Rembrandt. Compreende que as maiores personalidades são Gros, Geri-

cault e Delacroix. Viu que Corot avança além do realismo e exalta-o, abandonando os re-

presentantes relativos à sua execução. Leonarmant e Laviron procuram ficar acima das lutas 

entre neoclássicos e românticos. Consideram a paisagem como a arte do futuro (Elogio de 

Teodoro Rousseau como protagonista do novo tipo de paisagem).





 ▪ As doutrinas em oposição de Ingres e Delacroix. 

 ▪ Delacroix (1798–1863): exalta a imaginação, admira as licenças pitorescas: o inacabado de 

Rembrandt, o acusado de Rubens. Admiração pela arte antiga, opondo-a à arte neoclássica, 

às alterações, ao virtuosismo. Preocupação pela cor: “quanto mais eu reflito sobre a cor, mais 

descubro quanto esta meia-tinta refletida é o princípio que deve dominar, porque é ele efeti-

vamente que dá o verdadeiro tom; o tom constitui o valor, que conta no objeto e faz com que 

ele exista”. Oposição entre o trabalho complexo, apaixonado, desmesurado e ilimitado, cheio 

de sensibilidade de Delacroix e a calma, a certeza inteira, a precisão dogmática, a aridez e a 

estreiteza de ideal de Ingres. Ingres (1780–1867): “o desenho é a probidade da arte”.

 ▪ Os salões de 1845 a 1847: críticas de Baudelaire, Thoré, Champfleury, Mantz, Fromentin. 

Definição da arte de Ingres, Delacroix, Corot, Courbet, Daumier: restabelecimento das bases 

necessárias para compreender o desenvolvimento ulterior da pintura francesa. Baudelaire 

(1821–1867) baniu as regras da arte como as da crítica: “Quanto à crítica propriamente dita, 

espero que os filósofos, compreendam o que vou dizer: para ser justa, isto é, para ter sua 

razão de ser, a crítica deve ser parcial, apaixonada, política, isto é, feita de um ponto de vista 

exclusivo, mas do ponto de vista que abra mais horizontes.” Compreende as diversas formas 

de desenho. Admira Ingres, mas acha-o “despido deste temperamento enérgico que faz a 

fatalidade do gênio”. “Desde sua juventude M. Delacroix foi grande, às vezes ele foi mais 

delicado, às vezes mais singular, às vezes mais pintor, mas sempre foi grande”. Crítica de 

H. Vernet como antítese do artista. Principal qualidade do artista: a imaginação criadora. 

Aprecia Courbet, Corot, Rousseau. Contra o preconceito do inacabado de Corot: “Há uma 

grande diferença entre um pedaço feito e um pedaço acabado. Em geral o que é feito não é 

acabado, e uma coisa muito acabada pode ser absoluta, feita.” A teoria da caricatura; exalta 

Daumier. Favorável a Manet, mais tarde, mas sem compreender sua arte.

 ▪ Théophile Thoré (1807–1869): salões de 1844 a 1848. Exilado em 1849, tomou o pseudô-

nimo de Bürger e se ocupou da arte antiga, particularmente holandesa e inglesa. O primeiro 

a compreender a grandeza de Ver Meer de Delft e de Frans Hals. Volta a Paris (1860) e escreve 

o seu último Salão em 1868. “A arte resulta da impressão produzida pela natureza sobre o 

homem, do reflexo do mundo exterior no microcosmo, neste pequeno mundo que traze-

mos dentro de nós.” Admira: Théodore Rousseau (como o maior paisagista do seu tempo), 

Delacroix e Corot (aconselha-o a substituir as divindades gregas por camponeses bretões nas 

suas paisagens). Compreende o drama do gosto, no segundo império, que estoura em 1863 

com o Salão dos recusados. Satiriza as convenções de salão e dos prêmios de honra. Encoraja 

Coubert e Manet.

 ▪ Coubert (1819–1877): a campanha realista da revolução de 1848. Ele quer pintar “o vulgar 

e o moderno” e assina “Coubert sem ideal e sem religião”. Eco formidável da paixão natu-





ralista de Coubert mesmo em regiões bem longe da França (pelo preparo dos paisagistas, 

tipo Rousseau, e pela paixão democrática que avivava, nos intelectuais, sua resistência ao 

Segundo Império).

 ▪ Proudhon (1809–1865): criação de um sistema de estética tendo como base a experiência de 

Coubert: “Do princípio da arte e da sua destinação social”. Champfleury (1821–1889), con-

siderado o Coubert da literatura: “O realismo”, “História da caricatura” (sobre Daumier).  

Cas-tagnary: crítico oficial do realismo. Salões de 1857 a 1879: batalhas em favor de Millet e 

Coubert. Associação do indigenato ao naturalismo: a arte ligada ao lugar, ao clima, à raça. A 

representação do camponês: traço de união entre o homem e a natureza. Théophile Silvestre 

(1823–1876): “Os artistas franceses.” Admiração de Delacroix e Corot; desprezo por Ingres.

 ▪ A arte pela arte e a reação ao realismo: Théophile Cautier (1811–1872): representante típico 

da reação ao realismo, arauto da arte pela arte: “não a forma pela forma, mas sim a forma 

pelo belo, abstração feita de toda estranha, de todo desvio em proveito de uma doutrina 

qualquer, de toda utilidade direta.” “As Belas-Artes na Europa”. Admira Ingres e Delacroix, 

mas também Gerôme e Horace Vernet. Paul Mantz (1821–1895): “fora das leis da arte não 

há salvação.” Estas leis: “proporção, grupo e harmonia”. Os Goncourt, entre 1862–1869, lan-

çaram a moda do século XVIII. Gravuras japonesas; influência sobre o impressionismo. 

Fromentin (1820–1876), pintor e escritor: “mestre do passado”. Introdução no estudo da arte 

passada, da experiência crítica da arte presente: certas páginas sobre Rubens e Rembrandt 

não foram ultrapassadas.

 ▪ De 1860–1870, o escândalo artístico foi a obra de Manet, e o escândalo crítico, a defesa de 

Manet por Zola. Zola (1840–1902): no Salão de 1866 ele precisa sua posição em relação ao 

realismo: “A palavra realista nada significa, para mim, que declare subordinar o real ao tem-

peramento. Façais verdadeiro, eu aplaudo, mas sobretudo façais individual,  vivo, e aplaudo 

mais forte”.  Sobre Manet: “ele terá querido tomar a arte pelo começo, isto é, pela observação 

exata dos objetos. Ele opôs-se corajosamente em face de um motivo, viu este motivo em 

grandes manchas, por oposições vigorosas, e pintou qualquer coisa tal como a via”. Inter-

rupção do Salão em vista da indignação dos leitores (reimpresso e dedicado a Cézanne, um 

dos principais inspiradores). Suces-so de Manet no Salão de 1868; notados: Degas, Renoir, 

Bazille, Manet. Castagnary pode afirmar que se produziu “uma revolução radical pelo fundo 

e pela forma”. Theodore Duret (1838–1927): às vésperas da guerra, o Salão de 1870 é in-

terpretado pelo decano dos críticos do impressionismo. Aos limites do realismo, e ao seu 

materialismo fotográfico, ele opõe o artista “que tendo das coisas uma visão pessoal, chega 

a fixar sua visão sobre a tela de uma forma apropriada, que comunica ao mesmo tempo sua 

impressão [...] Não olhamos sequer o quadro onde não há qualquer coisa senão para a vista; 

não olhamos um quadro senão para senti-lo, senão para experimentar com seu aspecto uma 

impressão ou uma emoção”.

 ▪ Honestidade do público contra toda manifestação revolucionária, mesmo em pintura, de-

pois da guerra e da Comuna. Extensão a todos os inovadores da cólera contra Coubert, 





comprometido politicamente. Violências da reação contra as exposições dos impressionistas 

em 1874 – 76 – 77 (separadas do Salão oficial). Burty e Durant, críticos de tradição realista, 

tomam a defesa do impressionismo. Burty (1830–1890), “Grave imprudência”: a realização 

nítida e rápida da impressão do momento, servida por hábito completo do desenho. Duranty 

(1833–1880): o caráter da arte impressionista: “sua descoberta consiste propriamente em ter 

reconhecido que a grande luz descolore os tons, que o sol refletido pelos objetos tende, à força 

da claridade, a reconduzi-los a esta unidade luminosa que funde os sete raios prismáticos em 

um só brilho incolor, que é a luz. De intuição em intuição, eles chegaram pouco a pouco a 

decompor o brilho solar em seus raios, em seus elementos, e a recompor sua unidade pela 

harmonia geral das irisações que eles espelham sobre suas telas”. Georges Rivière dirigiu a 

revista “O impressionista”: “Tratar um motivo pelos tons e não por ele próprio, eis o que dis-

tingue os impressionistas dos outros pintores”. Paul Mantz, adversário do impressionismo: 

“o impressionista é o artista sincero e livre, que, rompendo com os processos da escola, com 

os refinamentos da moda, sente, na simplicidade de seu coração, o encanto absoluto que se 

desprende da natureza, e traduz, simplesmente e com a maior franqueza possível, a intensi-

dade da impressão sentida”.

 ▪ Decadência da crítica, depois de 1870. Confusão da arte e da técnica na crítica do impres-

sionismo.

 ▪ Afastamento da crítica francesa, posterior a 1870, da pintura contemporânea. Florescimento 

da pintura francesa; sua transformação é tão rápida que os letrados não conseguem segui-la. 

Reação ao impressionismo depois de 1880. Diversos críticos do impressionismo: Huysmans, 

Laforgue, Alfred de Lostalot, Félix Féneon, Octave Mirbeau, Aurier, Goerge Moore. As duas 

primeiras histórias do impressionismo: M. Leconte (1892) e Geffroy (1894); nasceram quan-

do o impressionismo estava morto, sem que eles percebessem, quando o pontilhismo e o 

simbolismo tinham completamente o gosto da época, quando à saúde realista dos anos de 

1870 a 1880 havia sucedido o decandentismo místico. Fim das lutas contra os impressionis-

tas: aceitação geral de Monet, Renoir e Pissaro.

 ▪ O impressionismo realizou tanto a nova religião da humanidade quanto a liberdade nova do 

artista em relação à tradição, à natureza, e ele lançou as bases de uma visão nova do mundo, 

da qual a arte continua a beneficiar-se. Mas a crítica não viu no impressionismo senão o pro-

blema da divisão dos tons, o materialismo em técnica cientifica, algumas intuições de gênio.

 ▪ Interpretação, por Signac, do neo-impressionismo ou pontilhismo de Seurat em suas preten-

sões científicas e não no seu aspecto artístico.

 ▪ Exposição do simbolismo de Gauguin por ele mesmo, de maneira confusa, ainda que em 

observações particulares muito felizes; por Aurier, com todas tomadas de Hegel; por Mau-

rice Denis, com tendências religiosas e decorativas. Chegada de Cézanne ao público com 





deformações tais que perderam seu verdadeiro caráter.

A crítica da arte e a visualidade pura

 ▪ Caráter distintivo da crítica contemporânea em relação à do passado: evidente ostentação de 

símbolos visuais.

 ▪ Crítica de arte:

1) fenômenos psicológicos (psicologia);

2) fenômenos da vista (a ciência da visão artística deve ser extraída da observação das linhas e 

das cores).

 ▪ A linha: símbolo físico de uma realidade feita de espírito e matéria; manifestação do gosto; 

relação entre uma criação individual e a tradição.

 ▪ As afinidades no emprego da linha: a “linha fechada” de Rafael e Miguel Ângelo; a “linha 

aberta” de Ticiano e Tintoreto.

 ▪ A relação intuitiva imediata entre o universal da arte e uma obra de arte determinada. A 

apresentação desta relação através de um organismo de conceitos, símbolos e esquemas (mo-

mento analítico, momento do gosto), como tarefa da história. Já de Xenócrates: Parrhasios 

– contorno; Nikias – plástica.

 ▪ Símbolos referentes a períodos artísticos: século XVII, Teófilo: a pintura é a composição e o 

acordo das cores; século XIV, Cenini: a pintura é desenho e cor; século XV, Alberti: contorno 

e composição dos planos, reduzindo a função da cor à do claro-escuro.

 ▪ Ligação do emprego dos símbolos visuais à tendência histórico-filológica da crítica de arte 

(decomposição de um texto histórico em suas fontes: decomposição da obra de arte nos el-

ementos de seu gosto).

 ▪ Símbolos de Mengs: o desenho, o claro-escuro, o colorido, a harmonia, a composição, a 

graça, as proporções do corpo humano (heterogêneos).

 ▪ Símbolos de Wölfflin: linear e pictórico; forma aberta e forma cerrada (homogêneos). Para 

Mengs, a composição encerra a história; o contraste dos membros, a expressão, a conveniên-

cia, a qualidade e a idade dos personagens. Para Wölfflin, a composição pode ser em super-

fície ou em profundidade.

 ▪ Os símbolos visuais foram purificados e sistematizados no sentido de que os motivos sen-

timentais e, de um modo geral, os motivos psicológicos, tanto quanto os motivos técnicos, 





ficaram rigorosamente separados dos símbolos da visão.

 ▪ Hans Von Marées (1837–1887), pintor: a vontade de forma, que soube reencontrar as nor-

mas da visão, oposta às efusões românticas tendentes ao divino ou à intuição romântica da 

realidade.

 ▪ Início do movimento formalista (inspirou Fiedler e Hildebrand). 

 ▪ A “arte abstrata”, resultado das tendências:

1) para o estudo da forma ou da cor abstrata das impressões da natureza e consideradas como 

símbolos ou “sinais visuais e idéicos” do temperamento do artista;

2) para a racionalização da imaginação artística, com a redução subsequente da “criação” à “in-

venção”. Seurat e Signac (pontilhistas) e Guaguin (simbolista), precursores da pintura abstrata 

na França.

 ▪ Maurice Denis (1890): “a ordem das cores e das formas”.

 ▪ O cubismo: abstração da forma até transformá-la num organismo de elementos geométri-

cos; triunfo e falência da visualidade pura.

 ▪ As origens teóricas da crítica da visualidade pura. A distinção entre a beleza livre e a beleza 

aderente (Kant). Beleza livre: uma grega, folhagens de uma cornija ou de um tapete. Beleza 

aderente: um edifício, uma mulher, um cavalo (Hegel e a escola idealista só reconheceram a 

beleza aderente).

 ▪ Herbart: “a coisa em si” é incognoscível. Redução de todo o conhecimento à forma e toda a 

beleza à forma libertada do sentimento. Formalismo abstrato (oposto ao expressionismo da 

estética idealista): 1) fazer abstração dos tipos de arte diferentes (purismo).

 ▪ Roberto Zimmermann, discípulo de Ferbart (Estética, 1865): à psicologia, o estudo do conteú-

do da imaginação, à estética, o estudo da forma da imaginação. Três grupos de obras de arte:

1) representação do linear da superfície, da plástica;

2) representação do claro-escuro, da cor;

3) a poesia que representa o pensamento.

 ▪ Robert Vischer (sobre o sentimento da forma visual, 1872): o sentimento como uma ativi-

dade espiritual, assumindo suas formas do exterior, como símbolos de sua própria vida, por 

causa da simpatia que sente por eles, da analogia entre seus próprios movimentos íntimos e 

as formas exteriores e de sua impulsão panteística de união com o mundo.

 ▪ Volket (abstração e Einfuehlung, 1908): partindo do sistema do Einfuehlung, dado por Lipps 

(1903–1906), indica a abstração como uma integração do Einfuehlung. O Einfuehlung con-





duz ao panteísmo; a abstração, à concepção transcendental do mundo.

 ▪ Conrad Fiedler (1841–1895): autor da teoria da visualidade pura. 

 ▪ Ponto de partida: a distinção de Kant entre uma percepção subjetiva (determinação de um 

sentimento de prazer ou dor) e uma percepção objetiva (representação de uma coisa). O 

domínio da arte: a percepção objetiva. Identificação, na obra de arte, de visão e representa-

ção, intuição e expressão. O caráter essencial da arte: “contemplação produtiva”.

 ▪ Não reconhecimento de um problema do belo, nem um problema da arte em geral: só e-

xistem artes particulares. Fundador da “ciência da arte”, distinta da estética. Crítica da 

história da arte (inclusive a do tipo filológico). Só há dois períodos em que a arquitetura teve 

autenticamente o caráter de uma arte: grego e romano. A essência da arquitetura: um pro-

gresso do informe ao formado. O informe: a matéria da arte, a necessidade prática original, 

um espaço fechado e coberto. A forma: a expressão mais coerente possível da necessidade 

prática original. 

 ▪ Os gregos atingiram a perfeição arquitetônica. O gótico, habilidade das construções, mas 

não é a consequência coerente de uma necessidade prática. O romântico, superior ao gótico, 

expressão do espaço fechado coberto de uma abóbada.

 ▪ Encontra-se, nas cúpulas de Brunelleschi e Miguel Ângelo, um desenvolvimento ulterior 

do estilo romântico. Esta última libertou-se de toda a ligação com a materialidade da con-

strução para tornar-se forma pura.

 ▪ Adolf Hildebrand (1847–1921), escultor: “o problema da forma na arte figurativa”. Aplica-

ção das teorias de Fiedler para o julgamento das esculturas. Visão longínqua, símbolo da 

visão sintética própria do artista, visão próxima, símbolo da visão analítica do empírico 

(como a visão longínqua é uma visão de superfície, segue-se que toda a representação em 

profundidade, para ser artística, deve relacionar-se continuamente a um ideal plano ante-

rior; em outros termos: a visão em profundidade não pode ser nada além de uma sugestão, 

nos limites de uma visão em superfície – modo visual de exprimir a necessidade artística 

da unidade de superfície).

 ▪ Aloïs Riegel (1858–1905): aluno de Zimmermann, todos formalistas da escola de Herbart 

com Fiedler. Reação contra o método filológico puro e as todas de Taine em história da arte.   

Consciência profunda de que a história da arte deve ser história universal. Oposição aos 

dois grandes preconceitos tradicionais da arte: 1) o da “hierarquia” entre as artes “maiores” 

(representação do homem e de seus fatos e gestos) e as “menores” (ornamentação simples) 

– “Problemas do estilo”; 2) o desprezo de certos períodos da produção artística, como o 

Império romano e o barroco, que se julgam com critérios tirados da arte grega e da arte do 





Renascimento. “A arte industrial do período romano tardio” – “Arte barroca em Roma”.

 ▪ O “kunstwollen” (a vontade de arte) como antítese do “poder de arte” (capacidade técnica 

na imitação da natureza). A pesquisa da força que transforma as formas através dos tempos: 

sempre condiciona o estilo por:

1) objetivo;

2) material;

3) técnica. 

 ▪ Riegel substitui esta solução, como afirmação idealista, a vontade de arte (a obra de arte é 

morta se é desligada de seu processo espiritual de criação. A vontade de arte não é, pois, a 

síntese das intenções de arte num período dado, mas ela é a tendência, o movimento estético, 

o germe da arte: é um valor dinâmico, uma força real. É o princípio do estilo que se deve 

distinguir de seus caracteres exteriores).

 ▪ Riegel perguntou-se se era possível estabelecer a priori as tendências virtuais da vontade de 

arte, isto é, suas categorias, e acreditou poder determiná-las, segundo a tradição de Herbart, 

em “táctil” e “ótica”, na visão da coisa em si e o espaço, no objetivo e no subjetivo.

 ▪ Henri Woelfflin (1864): os conceitos fundamentais da história da arte e o binômio táctil-óti-

co (mais conhecido que Riegl, passando hoje pelo maior criador dos símbolos da visualidade 

pura).  “Renascença e barroco” (1888), “A arte clássica” (1889), “Conceitos fundamentais da 

história da arte” (1915), relativo ao problema do desenvolvimento do estilo na arte moderna. 

Os cinco símbolos de visualidade pura, cada um constituído pela passagem entre dois ter-

mos antitéticos: 

1) Desenvolvimento do linear ao pictórico: o “linear” é a concepção dos objetivos no seu caráter 

táctil de contornos e superfícies; o “pictórico” indica a renúncia do desenho palpável e a vontade 

de uma pura aparência visual.

2) Desenvolvimento da visão da superfície à visão da profundidade: a arte clássica conduz todas 

as partes de uma composição à superfície, enquanto o barroco acentua as superposições. À de-

preciação do contorno une-se a depreciação da superfície; aí a vista imagina as coisas, sobretudo 

na medida em que elas avançam ou recuam.

3) Desenvolvimento da forma fechada à forma aberta: cada obra de arte deve ser um todo fecha-

do; se ela não é limitada, é defeituosa. Mas a interpretação desta necessidade foi tão dife-rente no 

século XVI e no século XVII que, em face da forma livre do barroco, pode-se indicar a coordena-

ção clássica como a arte da forma fechada.

4) Desenvolvimento da multiplicidade à unidade: no primeiro estilo (clássico), a unidade é obti-

da por meio de uma harmonia de partes livres, enquanto que, no segundo (século XVII) produz-

se uma concentração de todas as partes de um modo único, ou bem uma subordinação absoluta 

das partes ao elemento principal.

5) Desenvolvimento da claridade absoluta à claridade (clareza) relativa dos objetivos: é uma 

oposição que se aproxima muito do contraste entre linear e pictórico; a representação das coisas 





tais como são, tomadas separadamente e acessíveis à sensação plástica, e a representação das 

coisas tal como aparecem, vistas em sua totalidade e principalmente por suas qualidades não 

plásticas. O barroco não considerou mais a clareza do motivo como o objetivo da representação. 

A forma não tem mais necessidade de se expor inteiramente diante dos olhos; é suficiente que 

ela apareça em seus elementos essenciais. Composição, luz e cor não têm mais simplesmente por 

tarefa servir à clareza da forma.

 ▪ Os cinco símbolos como cinco pontos de vista do mesmo fenômeno. Parentesco natural do 

linear plástico com a distribuição cerrada no espaço do estilo de superfície. Do construtivo-

fechado com a individualidade de todas as partes e com a clareza absoluta. Subordinação da 

claridade relativa da forma e a acentuação da unidade em detrimento dos detalhes à ausência 

de construção, à fluidez de uma concepção pictórica impressionista (o estilo de profundi-

dade pertence também a esta segunda família, na medida em que ele se funda sobre certos 

aspectos que têm uma significação para a vista, mas nenhuma para a sensação táctil).

 ▪ Adoção dos símbolos da visualidade pura por historiadores e críticos de arte. Sua história: 

um dos aspectos do gosto. Integra oportunamente as histórias da “cultura” tais como as de 

Burckardt e Dvorak.

 ▪ Roger Fry (1866–1934): a concentração do desenho da forma em Cézanne, Gauguin, Van 

Gogh (não nos impressionistas). Insistência no valor absoluto em arte, das relações de for-

mas abstratas, independentemente de seu conteúdo ou de sua representação de objetos (sem 

excluir o valor expressivo da obra de Giotto, por exemplo). Tendência destas relações formais 

para um fim único, a realização do volume (desconhece todos os outros processos visuais): 

participação na estranha pretensão de classicismo abstrato que conduziu ao cubismo.
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