
 

 

 

 

 

Avaliação Discursiva do 2º período 
Arte  v 3ª SÉRIE 

Data da realização: 8/6. 
 

QUESTÃO 1 

O ideal formal comum entre ambas as estéticas são a 
desvinculação com a arte convencional, a busca por 
um novo modelo de arte e a promoção de avanços na 
forma de compor e expressar seus ideais.   

 
QUESTÃO 2 

Ambas as composições visuais não apresentam temas 
que possam revelar fatos relacionados a qualquer que 
seja a realidade do mundo comum a todos, elas estão 
intimamente ligadas ao sentimento. A figura 2 
apresenta expressividade emotiva devido às formas 
orgânicas, com base em policromia, linha curvas, 
onduladas, espiraladas, diagonais, etc. A figura 3, 
apresenta expressão racional devido ao uso da 
geometria pura, acompanhada de cores puras, sem 
variações tonais, textura lisa e linhas densas 
exemplarmente retas em posição vertical e horizontal. 
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QUESTÃO 3 

Para os tropicalistas, a forma era preponderante 
sobre o conteúdo. A forma da canção, a estrutura da 
letra, os arranjos musicais, o comportamento em cena 
e fora dos palcos, o vestuário, todos os elementos 
formais eram fragmentos de uma atitude nova diante 
da cultura e da identidade brasileira. Uma atitude 
com o lema "é proibido proibir", que se traduzia 
numa experimentação formal livre e subversiva. 
 

QUESTÃO 4 

O nacionalismo dos tropicalistas herdou e atualizou 
a visão modernista da formação de uma identidade 
nacional, buscando quebrar os tabus e preceitos 
ideológicos de negar "o que vem de fora"; ao 
contrário, propunha a absorção irrestrita e 
"antropofágica" de dados culturais de origens 
diversas. O nacionalismo vigente na esquerda de 
então limitava-se a trabalhar com os símbolos 
culturais internos, folclóricos, "autênticos", 
evitando a "contaminação" da identidade nacional 
pelo imperialismo cultural estrangeiro. 

 
QUESTÃO 5 

As montagens tradicionais dos espetáculos teatrais, 
desde sua origem na Grécia antiga, partindo da 
poética aristotélica, de um modo geral, sempre se 
pautaram nos princípios de verossimilhança, nas 
unidades de tempo, de lugar e da ação bem como na 
estrutura de roteiro linear de desenvolvimento da 
trama. O diretor Zé Henrique ao perceber o 
alinhamento da peça aos conceitos da arte de 
vanguarda recorreu aos vários aspectos da 



dramaturgia e da estética expressionista de forma a 
ressaltar a ideia principal do texto. Esses fatores 
citados podem ser percebidos no trecho do texto em 
que o diretor afirma ter optado pela fragmentação do 
texto, cenários distorcidos, uso de luz e sombra, 
rompendo assim com a forma clássica de encenação. 

 

QUESTÃO 6 

O movimento expressionista foi, sobretudo, uma 
expressão da juventude alemã inconformada com as 
decisões tomada pelas gerações anteriores, fator 
que, na visão expressionista, acarretou uma série de 
problemas no início do século XX, como a divisão de 
classes, exploração da classe trabalhadora e a perda 
da identidade do homem. Essa visão de mundo 
influenciou os movimentos sociais e as artes na 
época, fazendo que alguns textos, para demonstrar 
essa revolta, trouxessem o debate entre a visão 
conservadora de mundo versus as novas formas de 
pensamento moderno. Esse debate pode ser percebido 
na cena do texto II em que a Sra. Bergman evidencia 
seus ideais conservadores e Wendlla questiona e 
demonstra seu descontentamento com essas concepções. 


