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ARTE

12a série – Ensino Médio

01  A arte abstrata é a exclusão de todos os tipos de formas 
– estruturas que são utilizadas supostamente para de� nir 
objetos, perspectivas e escalas. Pintores e outros artistas 
abstracionistas rejeitaram as formas especí� cas, utilizadas 
há anos pela academia. O Abstracionismo nasceu como 
resultado de alguns campos já conhecidos da arte, como 
o Cubismo, o Futurismo e o Impressionismo, com tendên-
cias muito semelhantes entre si. 

02  a) O quadro de Pedro Bruno é uma alegoria ao nasci-
mento do novo sistema de princípios positivistas utiliza-
dos pelos republicanos no Brasil. A obra apresenta mui-
tos símbolos que remetem aos valores republicanos; 
entre outros tantos, pode-se destacar a luz intensa que 
ilumina a criança com a bandeira, símbolo máximo da 
nação, � gura central do quadro. A mãe alimentando o 
bebê (uma representação da República que nasce?), as 
várias crianças, as distintas gerações que formam essa 
nação, onde todos se empenham em oferecer suas 
contribuições na confecção da bandeira. Em contraste, 
a obra apresenta uma sombra sem tristeza, pois esta 
simboliza um passado de glória. Além disso, na ima-
gem, é possível observar � guras de heróis da república 
representados ao fundo da tela: Tiradentes e Marechal 
Deodoro da Fonseca. Em suma, a obra retrata de forma 
alegórica a construção da República pela família e a 
esperança de gerações (simbolizada nas crianças) de 
um país do futuro.

b) A presença de novos símbolos nacionais como a ban-
deira, a instituição familiar, a casa etc. Esses símbolos 
aparecem em substituição às obras monárquicas, como 
a de Pedro Américo, Independência ou morte, e as 
batalhas retratadas por Victor Meirelles.

03  Resposta pessoal. Assim como na Alemanha e na Itália, a 
criação do Ministério da Propaganda tinha como princi-
pal objetivo garantir que a mensagem governista, seja ela 
nazista, comunista ou ainda fascista, fosse transmitida com 
sucesso por meio da arte, da música, do teatro, além de � l-
mes, livros, estações de rádio, materiais escolares e imprensa.
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