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INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

 A presente prova contém 16 questões discursivas e uma (1) questão dissertativa.

 Junto  com as  folhas  das  questões,  o  candidato  receberá  uma folha  de  papel  canson

tamanho A4 para realização da atividade prática (Questão n° 11-b)

 A interpretação dos enunciados faz parte da aferição dos conhecimentos e da avaliação.

 O limite das linhas estipulado para cada resposta deve ser respeitado.  O poder de síntese

do candidato também será levado em conta no processo de avaliação.

 O  candidato  deverá  utilizar  caligrafia  legível  para  que  suas  respostas  não  sejam

prejudicadas por dificuldades no entendimento na leitura.
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1a Questão:                                                                                                        ( 4,0 pontos )

Nos anos 60 surgiu na Inglaterra um movimento artístico que experimentou ampla expansão nos

EUA.  Este movimento possuía como eixo temático o questionamento dos objetos de consumo

da sociedade da época. No Brasil apresentou-se como uma arte compromissada com as  questões

sociais e políticas.

Nos anos 60, surgiu na Inglaterra um movimento artístico que experimentou ampla expansão nos

EUA. Este movimento possuía como eixo temático o questionamento dos objetos de consumo da

sociedade da época. No Brasil, apresentou-se como uma arte compromissada com as questões

sociais e políticas.

Cite dois artistas brasileiros que tenham, reconhecidamente,  incorporado estas influências em

suas produções artísticas.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Peter Phillips  Custom Painting nº 5  1965
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2  a   Questão  :                                                                                                         ( 3,0  pontos)
 
              

                                                                                

_____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

Max Bill   Unidade Tripartida  1948-1949

Após 1945, o modernismo passou a ser

questionado por formulações emergentes,

baseadas numa linguagem abstrata.  Esta

tendência tomou maior importância após

o impacto da I Bienal de São Paulo, em

1951, que premiou a obra de Max Bill. 

A partir  deste  fato,  que  movimentos  se

desenvolveram em São Paulo e no Rio de

Janeiro,  marcando  a  produção  artística

brasileira,  durante  as  décadas  de

cinqüenta e sessenta?
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3  a   Questão  :           (5,0 pontos)

A imagem a seguir é um marco da ruptura na estética e nos conceitos de representação de sua

época. 

Justifique a afirmativa , destacando aspectos formais e históricos da obra. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Pablo Picasso  Les Demoiselles D´Avignon  1907
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4  a   Questão  :           (4,0 pontos)         

Cite dois marcos históricos da arte brasileira que atualizaram a produção artística nacional em

relação à arte européia, com repercussão no Ensino da Arte no Brasil.

5  a   Questão  :  ( 4,0 pontos)

“Não queremos enclausurar as nossas obras em museus, onde só os que dispõem de tempo

podem ir vê-las, e não, seguramente os trabalhadores. Se o povo não consegue visitar museus,

faremos as exposições nas ruas, nos lugares de encontro dos operários. Pintaremos os muros

das ruas, as paredes dos edifícios públicos, dos sindicatos, de todos os cantos onde se reúna

gente que trabalha”.  (David Alfaro Siqueiros, 1921)

David Alfaro Siqueiros  Revolucionários a cavalo  1957
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Contextualize   o  movimento  artístico,  ao   qual  o  texto e  a  imagem  se   referem. 

Faça um paralelo com um artista brasileiro que evidencie esta influência em sua obra.

6  a   Questão  :         ( 4,0 pontos)

                                                                                       

A Bienal  Internacional  de  São  Paulo,  junto

com  a  Documenta  de  Kassel  e  a  Bienal  de

Veneza, é considerada um dos maiores eventos

artísticos do gênero no cenário  mundial.

A 25a Bienal de São Paulo aconteceu este ano

com  a  presença  de  190  artistas  de  70

nacionalidades  que  apresentaram  trabalhos

relacionados à problemáticas contemporâneas,

dentro do tema proposto para esta edição.
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Discorra  sobre a  função deste  evento,  citando o tema de  sua última edição  e  as  linguagens

artísticas que predominaram.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7  a   Questão  :        ( 4,0 pontos )         

 

Spencer Tunick  Roma (Piazza Navona)  2001

Souza Neto-Américo  Cristo Nacional   s/data            Philippe Starck  Cadeira  s/data



COLÉGIO PEDRO II
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES - 2002
PROVA ESCRITA DE ARTES VISUAIS

A que espaços de arte e cultura da cidade do Rio de Janeiro você recorreria, ao estudar com seus

alunos as seguintes manifestações artísticas:

Arte Barroca: ___________________________________________________

Arte Neoclássica: ________________________________________________

Arte Moderna: __________________________________________________

Arte Popular: ___________________________________________________

Arte do Inconsciente: _____________________________________________

Arte Indígena: __________________________________________________

Design Contemporâneo: ___________________________________________

Aleijadinho  Cristo e a Samaritana  Altar da Capela da Ordem Terceira do Carmo,
Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Sabará
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Arte Contemporânea: _____________________________________________

8  a   Questão:           (4,0 pontos)  
   
A 11a  Documenta  de  Kassel,  realizada  em 2002,  na  Alemanha,  teve  um caráter  político  e,

segundo Okwui Enwezor, seu curador-geral, quis refletir  “a totalidade do mundo, que vive um

período  de  instabilidade  das  identidades  neste  momento,  que  denomino  de  pós-colonial;  a

mostra foi fundada num período de questionamentos como o que vivemos hoje”. Foi dada ênfase

ao caráter investigativo da arte, situando-se a tensão da arte contemporânea não apenas como

estética, mas definitivamente voltada para a produção de conhecimento. Das 450 obras dos 116

artistas da exposição, grande parte apontou para outra característica: fronteiras e nacionalidades

não são mais importantes para a produção de arte.

O artista  brasileiro  Cildo  Meireles  foi  um dos participantes  desta  que é  considerada  a  mais

importante  mostra  de  arte  contemporânea  do  planeta.  Seu  trabalho,  intitulado  “Elemento

Desaparecendo/Desaparecido”, era uma instalação na praça em frente ao Museu Fridericianum,

local da mostra.   Dez jovens uniformizados empurrando carrinhos de sorvete, importados do

Brasil (a embalagem plástica e os palitos também foram importados do Brasil), vendiam picolés

de água a US$ 1. Para entrar no museu, era necessário passar pelos carrinhos e, com o calor que

fazia no período da mostra, o picolé virou atração. Segundo o artista, “Os picolés são uma forma

de alertar para o problema da escassez de água no planeta ”.(Folha de São Paulo, 08/06/2002.

Caderno “Folha Ilustrada”, página E 1)
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Baseado  no  texto  da  folha  anterior,  cite  duas  características  que  diferenciam  a  arte

contemporânea da arte moderna brasileira anterior ao surgimento da 1a Bienal de São Paulo.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9ª Questão:                 ( 4,0  pontos )

No uso da informática, nos deparamos com duas situações diferentes de  existência da cor: a cor-

luz, visível no monitor, e a cor-pigmento transparente, presente no material impresso.

Cite  as cores primárias  em cor-luz e em cor-pigmento transparente.  Justifique a  importância

prática deste conhecimento para o ensino de Artes Visuais na atualidade.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                                                                               1ª Documenta de Kassel, Alemanha 1955.
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10  a   Questão  :         ( 4,0 pontos)

Por ocasião da I Bienal da Bahia (1967) , ao observar produções de artistas plásticos de autêntica
significação cultural, quanto às suas origens e quanto à contribuição que suas obras vêm trazer à
definição da arte brasileira, Mário Pedrosa (1900 – 1981) faz o seguinte comentário :

“Deduz-se de tudo isso que, o que é primitivo ou elementar, também pode ser contemporâneo.
Contemporâneo e primitivo-brasileiro. O mundo planetário aberto dos astronautas e o mundo
imenso dos subdesenvolvidos do hemisfério sul são contemporâneos e contraditórios, como o
Brasil por sua vez , em face do mundo. 

O Brasil é , ao mesmo tempo um anacronismo e uma promessa. Entre um e outro extremo, o
artista aqui mencionado trabalha, para a mesma síntese. A tarefa dele consiste em expressar
esse anacronismo, como se tratasse de uma operação de catarse para a seguir subsumí-lo no
universal, ou partem do universal contemporâneo e já está implícito na promessa. 

A distância do ponto de partida pode ser grande, mas além dos elos comuns de fundo cultural e
moral, como brasileiros , há a responsabilidade por uma idéia ou atitude que , caracterizando-
os através do trabalho criativo , não veio de fora por acaso ou por moda , mas brotou neles do
complexo sócio-econômico-cultural-moral-artístico onde se situa, onde vive , trabalha : Recife
ou Salvador,  São Paulo,  Rio  de  Janeiro  ,  Brasil  ...e,  inevitavelmente  ,  o  planeta  .”  (Mário
Pedrosa, 1967 )
              

Dois dos artistas abaixo relacionados se enquadram no discurso de Mário Pedrosa.  Selecione um
deles e justifique a sua escolha, referindo-se à sua obra.

. Arthur Bispo do Rosário

. Rubem Valentim

. Waltércio Caldas

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11  a   Questão  :                 ( 10,0  pontos )

               Em relação à obra de Samico, “A luta dos Anjos “ (1968) , reproduzida abaixo, faça o

que se pede:
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a) Analise a imagem : linguagem, aspectos compositivos e elementos visuais 



COLÉGIO PEDRO II
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSORES - 2002
PROVA ESCRITA DE ARTES VISUAIS

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b) Realize uma releitura da imagem de Samico, utilizando o material solicitado sobre a folha de

papel canson fornecida junto com a prova. 

12  a   Questão:           (4,0  pontos)

                                                       

Escreva sobre a importância do Movimento das Escolinhas de Arte do Brasil, especificando seus

pressupostos teórico-metodológicos

Em  1948,  o  artista  plástico

pernambucano  Augusto  Rodrigues

funda a Escolinha de Arte do Brasil, no

Rio  de  Janeiro.  Como  caricaturista,

pintor, e jornalista, Augusto Rodrigues

empenhou-se  em  seguir  uma  diretriz

educacional  criadora.  Mobilizando

diferentes  segmentos  da  sociedade,

iniciou o movimento de arte-educação,

que  se  estendeu  por  todo  o  território

nacional,  tornando-se  uma  referência

no Ensino da Arte.

Arquivo Augusto Rodrigues
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13  a   Questão  : (5,0 pontos)

Analise as duas citações abaixo e responda o que se pede a seguir:

Espaço Cultural do Colégio Pedro II, foto de Paulo de Tarso Pereira
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“Uma sociedade só é artisticamente desenvolvida quando, ao lado de uma produção artística de
alta qualidade há também uma alta capacidade de entendimento desta produção pelo público .
Desenvolvimento  cultural,  que  é  a  alta  aspiração  de  uma  sociedade  ,  só  existe  com
desenvolvimento artístico neste duplo sentido.”   (Ana Mae Barbosa, 1996)

"Falar  em pensamento  estético  é  imprescindível  para pensar  educação,  nos  tempos atuais,
sobretudo  porque  saber  ,  hoje  ,  é  ter  acesso  a  formas  de  interação  e  conhecimento  que
demandam visibilidade complexa , sendo extremamente complexa a realidade em que vivemos e
convivemos . "      ( Marly Ribeiro Meira,1999 )

Comente  as  afirmativas  acima,  considerando  as  competências  propostas  pelos  Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino da Arte.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

14  a   Questão  :        ( 3,0  pontos) 
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 “ Não penso que a revolução da informática vá ser nem democrática nem benéfica para as

artes plásticas. O ensino das artes, nos Estados Unidos, perdeu todo o contato com a obra,

utilizando meios como os slides, que representam só parcialmente a obra mas que não têm nem

a dimensão nem a escala desta. São uma cópia da imagem, e suponho que as galerias virtuais

(Internet) ampliarão esta tergiversação da arte. Em um país em que as imagens da televisão

passam por realidade, esta tendência é perigosa, porque vai fazer com que nossa realidade seja

cada vez mais irreal, incluindo a arte.” (Robert Hughes, 1995)

Comente o pensamento de Hughes, face à realidade do ensino da arte na educação brasileira.

 15  a   Questão  :         ( 4,0 pontos)     

 

           Souza Cruz, calendário de 1999

Souza Cruz, calendário de 1999
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“Tratar  da  diversidade  cultural  brasileira,  reconhecendo-a  e  valorizando-a,  e  da
superação das discriminações aqui existentes, é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão,
tarefa necessária,  ainda que insuficiente,  para caminhar na direção de uma sociedade mais
democrática. É um imperativo de trabalho educativo voltado para a cidadania, uma vez que
tanto a desvalorização cultural – traço bem característico da nossa história de país colonizado
– quanto à discriminação são entraves à plenitude da cidadania para todos – portanto, para a
própria nação.”

Moacir Gadotti, acrescenta , ao afirmar que...

“A educação  multicultural  e  intercultural  procura  familiarizar  as  crianças  com  as
realizações  culturais,  intelectuais,  morais,  artísticas,  religiosas  etc.  de  outras  culturas,
principalmente das culturas não dominantes. As crianças que não aprenderem a estudar outras
culturas perderão uma grande oportunidade de entrar em contato com outros mundos e terão
mais  dificuldades  de  entender  as  diferenças;  fechando-se  para  a  riqueza  cultural  da
humanidade, elas perderão também um pouco de capacidade de aprender e de se humanizar. O
pluralismo, como filosofia  do diálogo para o entendimento e para a paz deverá fazer parte
integrante e essencial da educação do futuro.”  

Relacione  as  afirmativas  anteriores,  destacando  a  importância  do  Ensino  da  Arte  para  a

efetivação do processo de interculturalidade em nossa realidade educacional.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  justificam  a  Pluralidade  Cultural  como  um  dos 

temas transversais, ao considerar que...
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

16  a   Questão  :                                                    (4,0 pontos)

No Ensino da Arte, cada vez mais a concepção e a organização do trabalho pedagógico deixa de
ser  uma  responsabilidade  exclusiva  dos  professores.  A utilização  do  portfolio,  como  eixo
norteador dos processos de aprendizagem e de avaliação, começa a estabelecer  uma parceria
entre professores e alunos no ambiente escolar, transformando a avaliação num processo mais
democrático e construtivo.

Comente a afirmativa acima, levando em consideração a relação entre conteúdos e competências
e os desafios do processo de avaliação em Artes Visuais, em consonância com os Parâmetros
Curriculares Nacionais. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO   (Valor:   30 pontos)

Desenvolva  o tema sorteado sob a  forma de  Dissertação,  utilizando,  no mínimo,  três

páginas e,  no máximo, cinco. Se desejar,  utilize  esta folha para rascunho, sem destacá-la do

corpo  da  prova.   Entretanto,   para   efeito  de  avaliação,  o  rascunho  não  será

considerado.
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	Em 1948, o artista plástico pernambucano Augusto Rodrigues funda a Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de Janeiro. Como caricaturista, pintor, e jornalista, Augusto Rodrigues empenhou-se em seguir uma diretriz educacional criadora. Mobilizando diferentes segmentos da sociedade, iniciou o movimento de arte-educação, que se estendeu por todo o território nacional, tornando-se uma referência no Ensino da Arte.
	INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

