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01  Os artistas simbolistas buscaram, no movimento literário, 
a ênfase no imaginário e na fantasia, como forma de inter-
pretar a realidade. Levando para as artes plásticas, eles uti-
lizavam símbolos, cultivando em suas telas o gosto pelas 
superfícies lisas e achatadas, simpli� cando o desenho e 
valorizando a cor pelo uso de largas e difusas pinceladas.

02  Na obra O beijo, o enlace do casal se confunde em um sim-
bolismo ornamental. O artista faz uso de diversos símbolos 
na imagem para retratar a cena. O xadrez frio e retangular 
ressalta os valores racionais masculinos; já os cálices das 
� ores redondas aludem à emotividade da mulher, que está 
ajoelhada enquanto é beijada.

03  O fauvismo se caracterizou pelos traços sintéticos e pela 
simplicidade do uso das cores puras, como descrito no 
texto, sem a mistura que dá às pinturas aspecto naturalista. 
Nas obras de Henri Matisse, o que se vê são cores vivas, 
não necessariamente encontradas na natureza, mas devi-
damente escolhidas para realçar as emoções do artista e 
suprir necessidades estéticas impostas pela cena retratada.

04  Ambos os movimentos – Art Nouveau e Art Déco – surgi-
ram como reações a grandes eventos mundiais: a Revo-
lução Industrial e a Primeira Guerra Mundial, respectiva-
mente. O estilo Art Nouveau possui formas naturalistas, 
porém estilizadas, muitas vezes combinadas com formas 
geométricas, como arcos, parábolas e semicírculos, de 
que são exemplos as pinturas de Gustav Klimt e os arcos 
da Torre Eiffel. A Art Déco é caracterizada por formas alon-
gadas e geométricas com a utilização de materiais moder-
nos: cromo, aço inoxidável e madeira incrustada, por 
exemplo. O uso de materiais naturais era uma tendência, 
como a pele de zebra ou folhas de samambaia irregulares.

05  Devido às formas geometrizadas que caracterizaram o 
movimento de Art Déco. Pensadas para serem vistas tanto 
de perto quanto de longe, as formas simples do movi-
mento Art Déco foram perfeitas para que a obra pudesse 
ser admirada a pequena, média ou longa distância.

01  A obra de Gauguin, longe de ser enquadrada em um movi-
mento especí� co, apresenta características bem singulares, 
mas há de se destacar o fato de o artista pensar a pintura 
como � loso� a de vida. Por meio de suas obras, como nas 
destacadas na atividade, Gauguin buscava captar a simpli-
cidade da vida no campo e, para isso, fazia uso da aplicação 
arbitrária das cores em oposição a qualquer naturalismo. 
As cores se estendem planas e puras sobre a superfície, 
apresentando forte in� uência da pintura japonesa e do
fauvismo.

02  O texto apresenta as características que marcaram o movi-
mento simbolista na arte e também na literatura, como o 
misticismo, o imaginário e o simbólico. O próprio cenário, a 
casa, apresenta-se como símbolo de intimidade, de silêncio 
e de falsa paz. Ela é a representação da alegria, do drama e 
do sofrimento de uma das personagens principais da peça.

03  Produção pessoal.

04  Quando se fala em multiplicação, entende-se que determi-
nado objeto de arte pode ganhar diversas formas além da 
original; nesse caso, multiplicação ganha o mesmo sentido 
de reprodução, perpetuação. O Coliseu, retratado na gravura 
do século XVIII, é uma obra-prima do Império Romano datada 
do século IX. A gravura apresentada, feita bem depois da 
inauguração do an� teatro romano, é fruto de uma das mani-
festações artísticas advindas da transformação dos meios 
de reprodução da arte que permitiu novos olhares sobre o 
mundo, � xando-os na eternidade. A fotogra� a foi uma inova-
ção do século XIX que permitiu a captura de imagens de forma 
instantânea. A princípio pensou-se que a pintura ou a gravura 
cederia espaço para essa nova forma de fazer imagens, mas 
ambas até hoje existem lado a lado. As novas tecnologias 
não surgem para substituir outras técnicas, ferramentas, e 
sim para trazer novos olhares, novas formas de fazer arte.

05  Produção pessoal.

FIXAÇÃO
NA PRÁTICA

Capítulo 3

Busca pela transcendência e tendências 
decorativas nas linguagens artísticas

06  C

 Tanto a pintura quanto o poema pertencem ao período 
renascentista, momento em que se exaltou um ideal esté-
tico sóbrio e comedido, o que � ca evidente na imagem 
feminina no quadro e em alguns adjetivos utilizados no 
poema, como moderada e suave.


