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- APRESENTAÇÃO

Sabemos  que  ao  longo  da  história  da  civilização,  foram muitas  as  formas  de

representação  do  corpo  e  do  desenho  no  corpo,  desenvolvidas  pelo  ser  humano.  A

preocupação com a descrição do mundo à sua volta levou-o a desenvolver registros em

forma  de  imagens.  A  criação  destes  registros  e  sobre  o  que  cada  imagem  pode

representar, deve levar em conta que inúmeros elementos podem estar relacionados, o

que faz com que a representação do corpo e do desenho no corpo, assuma diferentes

possibilidades de leitura.

Os  elementos  como  ponto,  linha,  plano,  cor,  textura  e  movimento,  podem ser

inscritos em vários tipos de suportes e a leitura deles é que permitirá a articulação dos

conceitos, isto é, informar a quem observa, sobre ela mesma, sobre o mundo que ela

representa, sobre outros tempos, lugares distantes e desconhecidos (DONDIS, 2007, p.

07 e 184).

Por  entender  que as  referências  de sentido  acabam se perdendo ao longo do

tempo,  dentro  desta  sociedade  cada  vez  mais  voltada  ao  individualismo,  é  que  esta

Unidade Didática foi desenvolvida pensando em promover a reflexão e a discussão sobre

as representações do corpo e do desenho no corpo, observando a produção dentro dos

contextos  social,  político  histórico,  científico  e  cultural  pois  como  menciona  Peixoto

(2007): “Fora de tais contextos, todo e qualquer conhecimento se esvazia de significado e

se  transforma  em  simples  justaposição  de  dados,  fatos,  datas  e  eventos

desconexos.”(PEIXOTO, 2007 in PARANÁ, 2008, p. 53) 

Portanto,  o  estudo  das  representações  do  corpo  e  do  desenho  no  corpo,  nos

permitirá o conhecimento desses vários elementos, suas simbologias que utilizam o corpo

humano como forma de comunicação e expressão.



- MATERIAL DIDÁTICO

Para  iniciarmos  o  nosso  estudo,  vamos  lembrar  como  o  corpo  foi  sendo

representado ao longo da história.

Sabemos  que  as  primeiras  representações  aconteceram  durante  o  período

Neolítico (10.000 a.c.), onde o ser humano já convive em sociedade, cria animais, planta.

Além dos desenhos de  animais,  as  representações do  corpo  humano apresentam-se

estilizadas e quando as observamos e as interpretamos, verificamos que elas comunicam

os seus afazeres diários como: caça, pesca, colheita, criação de animais, festas, dança,

nos dão informações.

                

                          Imagem do Neolítico- disponível em : http://optimusmaximum-arte.blogspot.com.br/ Acesso em : 16/11/2014

                    

Encontramos também estas formas de comunicação e expressão nos totens das

tribos canadenses, onde o corpo humano quando aparece, está intimamente ligado   a

sua relação mística com a natureza. Na cultura indígena das tribos dos Estados Unidos

da América, as representações estão relacionadas a identificação, dos diferentes grupos

étnicos  feita  através  do  uso de  adereços,  plumas,  trançados,  cores.  Nas  culturas  da

América Central e do Sul -  Astecas, Maias e Incas, esta representação do corpo acontece

em esculturas, nos códices1, em máscaras feitas de metais nobres (ouro, prata, cobre), na

cerâmica antropomórfica2 ritualística e na tecelagem (poncho = unku) que identificava o

status do indivíduo, perante a população, que era em sua maioria analfabeta.

1 Códice-  Volume  antigo  manuscrito,  organizado  em  cadernos,  solidários  entre  si  por  cosedura  e  encadernação.
http://www.dicionarioinformal.com.br/c%C3%B3dice/  Acesso em 16/11/2014.

2  Antropomórfica- Que tem forma humana ou se assemelha a um ser humano. 
http://www.dicionarioinformal.com.br/antropomorfa/ Acesso em 16/11/2014. 

http://optimusmaximum-arte.blogspot.com.br/
http://www.dicionarioinformal.com.br/antropomorfa/
http://www.dicionarioinformal.com.br/c%C3%B3dice/


                                    Códice asteca- disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_mesoamer  Acesso em 16/11/2014

                                         

                                     Cerâmica antropomórfica- disponível em :https://ancientamerindia.wordpress.com/tag/historia/page/2/ Acesso em 16/11/2014

                    

Na África a representação do corpo feita pelos egípcios, mesmo seguindo regras

rígidas  de  representação  (Lei  da  Frontalidade),  apresentaram  técnica  apurada  e

criatividade. As representações aconteceram nas esculturas, nos papiros, nos sarcófagos

e nas pinturas tumulares.

                               Lei da Frontalidade- disponível em http://teiadosfatos.blogspot.com.br/2012/02/egito-antigo-dadiva-do-nilo.html  Acesso em 16/11/2014

Devido ao intenso comércio com os egípcios e com povos do oriente, os gregos

apresentam em seus primeiros trabalhos de representação da figura humana,   esculturas

masculinas nuas, chamadas Kouros (jovem), de forma rígida, eretas e rigorosamente na

http://teiadosfatos.blogspot.com.br/2012/02/egito-antigo-dadiva-do-nilo.html
https://ancientamerindia.wordpress.com/tag/historia/page/2/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_mesoamer


posição frontal. 

  

Escultura grega- Kouro – disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Kouros Acesso em 16/11/2014 

A contínua pesquisa do artista grego, leva-o aos poucos a mudar a posição de

equilíbrio das esculturas, o que acarretará entre o séc. III e o séc. IV, uma representação

corporal que expressa maior mobilidade, equilíbrio, dramaticidade.

  

        Escultura grega- disponível em : http://hid0141.blogspot.com.br/2012/11/arte-grega-historia-da-arte-grega.html Acesso em 16/11/2014

Ainda com relação as representações gregas, não se pode deixar de mencionar

àquelas feitas na cerâmica (crateras, ânforas, cântaro, lécito), onde o desenho do corpo,

está caracterizado pelo equilíbrio, harmonia entre eles e as cores, em representações das

atividades diárias, assim como nas relacionadas as artes e  a sua mitologia.

    

http://hid0141.blogspot.com.br/2012/11/arte-grega-historia-da-arte-grega.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kouros


                                                 

                                                 

                                                    

                                                     Cerâmica grega- disponível em: http://pointdaarte.webnode.com.br/news/historia-da-grecia-antiga1/ Acesso em 16/11/2014

Os  romanos  influenciados  pela  cultura  grega  e  por  suas  representações

escultóricas,  desenvolvem  a  representação  do  corpo,  dando-lhes  mais  realismo  ao

incluírem contornos e dobras tanto da pele, quanto dos tecidos, evidenciados nos bustos,

nas figuras em tamanho natural,  nos relevos esculpidos, que em sua maioria são dos

imperadores e suas conquistas.

                                                           Busto romano- disponível em :  https://arquivom.wordpress.com/2008/11/13/cleopatra-vii/  Acesso em 16/11/2014 

Na pintura, as representações mais impressionantes vem de Pompéia e Herculano,

cidades que foram soterradas durante a erupção do Vulcão Vesúvio, em 79 d.c., e que por

causa dela, foram preservadas. Nelas é possível observar, o que foi chamado de segundo

estilo. Por sofrerem influências gregas e etruscas, a representação do corpo humano são

feitas em tamanho natural  e representadas em cenas cotidianas, mitológicas, teatrais e

religiosas.

                                 Pintura pompéia -disponível em: http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/2014/01/os-banhos-publicos-na-roma-antiga.html Acesso em 16/11/2014

http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/2014/01/os-banhos-publicos-na-roma-antiga.html
https://arquivom.wordpress.com/2008/11/13/cleopatra-vii/
http://pointdaarte.webnode.com.br/news/historia-da-grecia-antiga1/


Durante o séc. V,, precisamente em 476 d.c., inicia-se a decadência do Império

Romano e o surgimento do Cristianismo dá início a novas formas de representação .

Durante o período de perseguições aos cristãos, os cultos e sepultamentos dos corpos

dos mártires acontecem nas catacumbas. Neste contexto, as representações mudam e

passam a ser  feitas através de símbolos cristãos como peixe, cruz, âncora e, quando a

representação da figura humana acontece, está relacionada a Jesus Cristo, na forma de

um pastor, portanto, símbolos em substituição ao realismo.

 

     

 

                                  Catacumbas romanas- disponível em : http://lealuciaarte.blogspot.com.br/2013/01/arte-crista-primitiva.html  Acessoem 16/11/2014

Os espaços cristãos surgem aos poucos, na medida em que o Cristianismo torna-

se  religião  oficial,  com pequenas  igrejas  e  mais  tarde  com as  basílicas3,  e  nelas  as

representações da figura humana, estão relacionadas às passagens da vida dos santos e

mártires, contadas na Bíblia, e usadas também como forma de catequese.
 

 

                                                                  Basílica- disponível em :http://lealuciaarte.blogspot.com.br/2013/01/arte-crista-primitiva.html Acesso16/11/2014

3 Em arquitetura  “basílica” significa um grande espaço coberto destinado à realização de  assembleias,  na  Grécia
Antiga. Este modelo foi adaptado pelos Romanos, sendo mais tarde adaptado para os templos cristãos. A maior basílica
do mundo é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. http://www.dicionarioinformal.com.br/bas%C3%ADlica/ Acesso  em
17/11/2014;
     Edifício Público na Roma Antiga. Uma basílica típica, consistia num grande salão retangular, dividido em várias alas
por colunas. O teto da nave (parte central) era mais alto do que das laterais. Uma abside rematava uma ou ambas as
extremidades  do  retângulo.  As  basílicas  romanas  serviam  de  tribunais  e  para  outras  atividades  cívicas.
http://www.dicio.com.br/basilica/ Acesso em 17/11/2014.

http://lealuciaarte.blogspot.com.br/2013/01/arte-crista-primitiva.html
http://www.dicio.com.br/basilica/
http://www.dicionarioinformal.com.br/bas%C3%ADlica/
http://lealuciaarte.blogspot.com.br/2013/01/arte-crista-primitiva.html


No  Oriente  a  Arte  Bizantina  se  desenvolverá  e  se  firmará  historicamente  no

momento de maior esplendor da capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla,

assumindo caráter majestoso, expressando poder e riqueza.

A técnica do mosaico4é amplamente usada, não só na representação da figura

humana, voltada ao sagrado, mas também na representação das figuras de autoridade,

como do Imperador Justiniano e da Imperatriz Teodósia. O uso dos pedaços de vidro e

cacos de cerâmica, altamente refletivos da luz solar, nas composições criam efeito místico

no interior dos edifícios e o uso desses pequenos pedaços na cor dourada, como fundo

para as figuras representadas, como do Cristo Pantocrator, criavam uma ilusão óptica,

aproximando-as do observador.

 

                                     

                                       

                                             Mosaico Bizantino- disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28476 Acesso em 16/11/2014

Ainda no continente,  especificamente na Rússia,  surgem as representações da

figura humana, também voltadas ao sagrado, chamadas  ícone, que em sua idealidade

são aquelas que são realizadas não por mãos humanas, mas por intervenção divina. 

Tem sua origem na imagem do rosto de Cristo, deixado no linho, que o envolveu ao

ser sepultado, o primeiro ícone, com a intenção de difundir,  o senso de hierarquia de

forma dramática,  a ligação entre o divino e humano, permitindo a comunicação.

4 O Mosaico consiste na colocação, lado a lado, de pequenos pedaços de pedras e vidro de cores diferentes sobre uma
superfície de gesso ou argamassa. Essas pedrinhas coloridas são dispostas de acordo com um desenho previamente
determinado. A seguir a superfície recebe uma solução de cal, areia e óleo que preenche os espaços vazios aderindo
melhor aos pedaços de pedra. Como resultado obtém-se uma obra semelhante à pintura.
Forma de expressão artística preferida pelo Império Romano do Oriente, que recobriu as abóbadas, as paredes das
igrejas com cores intensas,  materiais reflexivos como a cor dourada que conferia e confere a estes ambientes,
suntuosidade mística, que  em nenhuma outra época, se conseguiu reproduzir. (PROENÇA, 1989, p.49)

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28476


                          

    

                             Ícone Bizantino- disponível em: http://sanfilosofia.wordpress.com/amalgama/cursos-e-palestras/historia-da-arte/arte-bizantina/ Acesso em 16/11/2014

Estas formas de representação do corpo dos Santos, perduraram por toda a Idade

Média, influenciando no Ocidente o desenvolvimento da Arte Românica, que usará destas

simbologias narrativas, como forma de transmitir  as mensagens bíblicas, para em sua

maioria visitantes e analfabetos, em trânsito para a Terra Santa.

Com o desenvolvimento comercial, urbano e também pela centralização política,

surge  no  séc.  XII,  na  França,  a  Arte  Gótica,  também  identificada  como  a  arte  das

catedrais. A arquitetura é a forma de expressão deste período. O objetivo é expressar a

harmonia divina apoiada no forte simbolismo teológico: as paredes são a base espiritual,

os pilares os santos, os arcos e as nervuras os caminhos para Deus e os vitrais pintados

e decorados, ensinavam por meio da mágica luminosidade, as histórias bíblicas.

A representação da figura humana, aparecerá também na parte externa, em forma

de escultura. Busca-se nesta representação o naturalismo que estará expresso nos traços

fisionômicos e nos drapeados das roupas.

                                                            Escultura gótica- disponível em :http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura_do_g%C3%B3tico Acessoem 16/11/2014

Na pintura é preciso destacar o trabalho de Giovanni Cimabue, que se afastará das

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura_do_g%C3%B3tico
http://sanfilosofia.wordpress.com/amalgama/cursos-e-palestras/historia-da-arte/arte-bizantina/


regras  de  representação  voltadas  ao  sagrado,  trazendo  em  seus  trabalhos  mais

naturalismo,  expressões mais delicadas,  gestos mais naturais  e  cuja influência estará

evidenciada nos trabalhos de seu pupilo Giotto di Bondone.

Giotto segue na linha de não identificação com a postura estática e rígida das

representações dos santos românicos e bizantinos. Observa-se em seus trabalhos uma

mistura de realismo e criatividade, isto é, uma visão mais humanista, onde o homem é o

centro de todas as coisas. Estas mesmas características serão encontradas nos trabalhos

de  Rogier Van Deir Weiden e dos irmãos Hans e Jan Van Eyck (Bélgica e Luxemburgo,

atuais).

                                                Giotto- disponível em: http://www.edubraga.pro.br/art-design/a-adoracao-dos-reis-magos-segundo-giotto/ Acesso em 16/11/2014

O sentimento de recomeço, de renascimento, estará presente e ganhará espaço na

Itália, pois os italiano queriam restituir a Grandeza de Roma de antes da ocupação, feita

pelas tribos germânicas, godas e vândalas. Por isso o período intermediário entre a idade

Clássica  e esta  nova denominada de Renascimento  receberia  o nome de Gótica,  no

sentido de bárbara,  em referência aos invasores.  A partir  de então,  um novo olhar  é

lançado para as artes. É na cidade de Florença, séc. XV, que surge um grupo de jovens

liderados  por  Fellipo  Brunelleschi,  Donatello  e  Massacio,  e  que  trarão  à  arquitetura,

escultura e pintura, um desenvolvimento sem precedentes.

Depois de uma viagem à Roma,  entre 1404 e 1407,  Donatello  inspirado pelas

esculturas clássicas,  promove a representação do corpo em estátuas,  completamente

destituídas de suporte e em grande escala.

Brunelleschi,  por  ocasião  da  mesma  viagem,  estuda  a  fundo  as  medidas  do

Panteão  Romano  e  outras  construções,  para  entender  a  harmonia  das  proporções

contidas nestas obras clássicas, e que foram aplicadas em muitos trabalhos, como na

execução do Domo, de forma octogonal da igreja Santa Maria Del Fiore.

Massacio, coloca em prática os princípios da perspectiva e cria ilusões ópticas ao

http://www.edubraga.pro.br/art-design/a-adoracao-dos-reis-magos-segundo-giotto/


pintar  a  Capela  Santa  Maria  Novela  em  Florença.  Os  corpos  ali  retratados  exibem

tridimensionalidade tão real, como se fossem esculturas. E na obra intitulada “Batismo

dos Neófitos”,  temos algumas das melhores representações de nus masculinos, deste

período.

                                           Brunelleschi  Arquiteto- disponível  em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura_do_Renascimento_italiano Acessoem 16/11/2014

                                       Donatello Escultor- disponível em: http://esteticaehistoriadasartes.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html Acesso em 16/11/2014

                                               

                                           Massaccio  Pintura- disponível em :http://arteinternacional.blogspot.com.br/2014_04_06_archive.html Acesso em 16/11/2014

Seguindo  pelo  Renascimento,  temos  Fra  Angélico.  Além  de  seu  estilo  estar

presente nas iluminuras, miniaturas e altares, nas suas representações do corpo, voltadas

ao mundo espiritual, percebe-se a valorização de detalhes mais ritualísticos. A narrativa

(história mostrada), é dramática. Usa a perspectiva, que ajuda na valorização das formas

e dos sentimentos interiores dos personagens.

Fra  Fellipo  Lippi,  representa  o  corpo com maior  naturalismo.  Desenvolvendo  o

movimento  físico  das  figuras,  uma  variedade  de  rostos,  cabeleiras,  tecidos  leves,

ondulantes  e  transparentes,  utiliza-se  desses  elementos,  para  mostrar  a  luz  e  sua

distribuição uniforme. Suas imagens parecem se aproximar do observador  e algumas

procuram a sua cumplicidade, olhando para fora da tela.

Sandro  Botticelli,  é  conhecido  pela  elegância,  ritmo  suave  e  gracioso,  nas

http://arteinternacional.blogspot.com.br/2014_04_06_archive.html
http://esteticaehistoriadasartes.blogspot.com.br/2011_10_01_archive.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura_do_Renascimento_italiano


representações dos corpos pintados por ele. Seus temas variam muito e podiam ir da

mitologia  grega  aos  temas  cristãos,  desde  que  pudessem  expressar  o  seu  ideal  de

beleza.

 

                                                                    Sandro Botticelli-  disponível em : http://www.saraivaconteudo.com.br/Noticias/Post/53013 Acesso em 16/11/2014

Leonardo da Vinci e seu interesse pelo conhecimento científico, realiza trabalhos

nos  mais  diversos  campos  do  conhecimento  como  na  matemática,  na  música,  na

engenharia civil, mecânica e aeronáutica, na biologia, na arquitetura, é escultor, pintor e

excelente anatomista. Faz uso da perspectiva e das cores próximas ao real, para trazer

mais, a realidade aos seus trabalhos.

Os seus estudos nas áreas mencionadas, e principalmente na de anatomia, deram

condições  à  ele,  de  executar  imagens  de  forma  perfeita,  mostrar  expressões  de

sentimentos, além do detalhismo artístico como em “A Anunciação” e em seu trabalho

mais  famoso “A Gioconda”.

                    Leonardo da Vinci- disponível em : http://dulce-arteonline.blogspot.com.br/2011/07/mona-lisa-de-leonardo-da-vinci-para-mim.html  em : Acesso em 16/11/2014

Michelangelo Buonarrotti, executa a pedido do papa Júlio II, afrescos no teto da

Capela Sistina. Estas imagens contam a história do Antigo Testamento e foi  realizado

entre 1508-1512, e trazem nas representações do corpo, incomparável vigor, originalidade

http://dulce-arteonline.blogspot.com.br/2011/07/mona-lisa-de-leonardo-da-vinci-para-mim.html
http://www.saraivaconteudo.com.br/Noticias/Post/53013


e intensidade. 

 

          

                                                   Michelangelo Buonarrotti- Renascimento- disponível em :http://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_Sistina  Acessoem 16/11/2014

Ainda no séc. XVI, a que se mencionar da Alemanha e dos Países Baixos, Dürer,

Bosch e Bruegel, que fazem uma certa conciliação entre o gótico e a nova interpretação

italiana. Aos poucos as respectivas tendências nacionais e as novas formas artísticas, são

ajustadas com a nacionalização das ideias italianas,  portanto,  refletindo o melhor   do

espírito humanista.

Bruegel  é  o  destaque  deste  período,  ao  retratar  pequenas  aldeias  que  ainda

conservavam a cultura medieval  como em “Jogos Infantis”,  em que aparecem por ele

representadas, 84 brincadeiras numa composição com grande número de figuras, técnica

por ele dominada com segurança.

                                        Bruegel- Jogos Infantis- disponível em : http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5331 Acesso em 16/11/2014

Com a chegada do séc. XVII, as ideias de Newton e Descartes, transformam o

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5331
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capela_Sistina


lugar  que o homem deve ocupar.  A liderança da igreja  até  então representada pelos

papas em Roma é desafiada e a Reforma Protestante é discutida no Concílio de Trento.

Surge em contrapartida, o movimento da Contra Reforma.  A  igreja  têm  na Companhia

de Jesus, um de seus apoiadores e vê suas forças renovadas. 

Como ponto de partida, desta nova empreitada, fica determinado que a divulgação

dos ideais religiosos, deve ser feito através das imagens, com muito mais exatidão do fato

bíblico, para que o fervor religioso voltasse a ser renovado.

Roma,  portanto,  passa  a  ser  o  centro  da  peregrinação  dos  artistas  de  toda  a

Europa,  graças  ao  mecenato5 dos  papas.  Deste  período,  que  será  conhecido  como

Barroco,  destacam-se Michelangelo Merisi  Caravaggio que retrata fielmente o mundo,

criando  imagens  que  traduzem a  verdade,  franqueza  e  não  beleza.  Já  em Annibale

Carracci, temos um estilo voltado ao movimento, dinamismo e a cor. Em seu trabalho “A

Adoração dos Pastores”, encontramos desenhos exuberantes, beleza e um grande apelo

às emoções do espectador.

                           Caravaggio- São João Batista disponível em: http://ativarsentidos.com.br/visao/tao-fascinante-quanto-turbulento-caravaggio  Acesso em 16/11/2014

No séc.  XVIII,  teremos um desenvolvimento  artístico  mais  preocupado  em ser

requintado, aristocrático, que mostra apenas sentimentos agradáveis. Estamos falando do

Rococó.

Artistas  como  Antoine  Watteau  e  Jean  Honoré  Fragonard,  destacam-se  neste

período por contribuir com a criação de um mundo fabuloso e artificial.

5 Mecenato é um termo que indica o incentivo e patrocínio de artistas e literatos, e mais amplamente de atividades

artísticas e culturais. O termo deriva do nome de Caio Mecenas (68-8 a.c.), um influente conselheiro do imperador
Augusto  que  formou  um  círculo  de  intelectuais  e  poetas,  sustentando  sua  produção  artística.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mecenato Acesso  em 17/11/2014.

http://ativarsentidos.com.br/visao/tao-fascinante-quanto-turbulento-caravaggio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mecenato


Watteau, além de desenhar a ornamentação interna dos castelos da nobreza, e de

criar  e  compor  cenários  próprios  para  festas  e  apresentações,  desenvolve  em  suas

pinturas, sua própria visão da vida. Em “Festa no Parque”, podemos perceber, que o que

prevalece, é a atmosfera tranquila, doce, onde inclusive não chove. Homens e mulheres,

são belos graciosos, bem  vestidos, resumindo suas vidas a uma sucessão de minuetos6.

                                                       Wateau- Rococó- disponível em : http://www.aparences.net/periodes/rococo/jean-antoine-watteau/ Acesso em 16/11/2014.

Em Fragonard, encontraremos o amor e seu jogo complexo. Em seu trabalho “O

Balanço”,  as  representações  dos  corpos,  colocam em jogo  a  infidelidade,  o  jogo  de

sedução, com algo inofensivo, sem consequências morais ou emocionais.

  

                                                       Fragonard- O balanço- disponível em :http://hid0141.blogspot.com.br/2010/12/rococo.html   Acesso em 16/11/2014  

As  esculturas  desse  período,  apresentam  linhas  mais  graciosas,  suaves  e

intimistas,  como  no  trabalho  de  Antoine  Houdon,  “Voltaire”,  onde  o  caráter  desse

pensador francês, é mostrado de forma contundente.

6 Minueto ou minuet, é uma dança em compasso ¾, de origem francesa. Dançada pela aristocracia, foi muito popular na
corte de Luís XIV. Difundiu-se pela Europa nos séculos XVII e XVIII. Suas características são de ser alegre e dançante.
   Minueto significa: “dança de passos pequenos” (menus); delicadeza de movimentos.   
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minueto  Acesso em 17/11/2014 

http://hid0141.blogspot.com.br/2010/12/rococo.html
http://www.aparences.net/periodes/rococo/jean-antoine-watteau/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minueto


Não  podemos  deixar  de  comentar,  que  são  desse  período  as  estatuetas

decorativas com temas mitológicos, campestres e da sociedade cortesã, confeccionados

em porcelana, inicialmente desenvolvidas pelos alemães Boettger e Tischirnhauss e que

neste século serão manufaturadas pelos franceses, espanhóis e italianos.

                          

                          Porcelana  decorativa- disponível em :http://comjeitoearte.blogspot.com.br/2013/01/escultor-etienne-maurice-falconet-222.html  Acesso em 16/11/201

O século XVIII, assiste ainda a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte sagrar-

se imperador e o surgimento do movimento que ficou conhecido como Neoclássico, que

retoma a seriedade da cultura  clássica.  Portanto uma obra  de arte  só  seria  bela,  na

medida que imitasse, não a natureza, mas aquilo que os clássicos e os italianos haviam

criado.

Dentro  deste  convencionalismo  e  tecnicismo  que  irão  perdurar,  até  o  seu

questionamento pela Arte Moderna, temos Jacques-Louis David,  que é considerado o

pintor da revolução francesa, e que apresenta em trabalhos como “Morte de Marat”, onde

a morte do ativista da revolução, é feita de forma digna, e com a ternura de um santo

martirizado, e em “Travessia dos Alpes”, de forma expressiva e com vibrante realismo,

representa  a figura do imperador Napoleão, numa postura forte, decidida, destemida.

http://comjeitoearte.blogspot.com.br/2013/01/escultor-etienne-maurice-falconet-222.html


                                               

  

                                             

                                            

                                                 

                                                      Jacques-Louis David- Napoleão- disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David Acesso em 16/11/2014

Surgem  ao  final  do  séc.  XVIII  e  início  do  séc.  XIX,  movimentos  que  serão

impulsionados pela Revolução Industrial, e que passarão a expressar os valores de uma

classe  burguesa  que  assume  a  direção  da  sociedade.  São  eles  o  Romantismo,  o

Realismo, o Impressionismo e o Pós-Impressionismo.

O  Romantismo,  que  enfatiza  a  exasperação  das  emoções,  a  turbulência

psicológica humana e a força terrível da natureza, e que será muito bem representado,

em seus efeitos de instabilidade provocados pela composição e elementos em diagonal, o

uso do claro-escuro, e na produção de efeitos dramáticos, por Francisco Goya. Em seu

trabalho ”Os Fuzilamentos de Três de Maio”,  além do tema universalizar  a repressão

política, é possível observar que a certeza da morte é iminente para o homem de camisa

branca e braços levantados, cuja luz está totalmente concentrada sobre ele, promovendo

a dramaticidade da cena.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David


                                     Francisco Goya- O fuzilamento de três de Maio- disponível em: http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya  Acesso em 16/11/2014

Eugené  Delacroix,  apresenta  em  seu  trabalho  ”A  Agitação  em  Tânger”,  os

elementos pictóricos que anunciam o Impressionismo, como o céu transparente, a luz

intensamente refletida em oposição às áreas de sombra nas casas, e em “A Liberdade

guiando o Povo”, deixa evidente o dinamismo presente, através dos braços levantados da

multidão e do modo como estes seguram as armas, na posição dos corpos que dão a

impressão de que logo estarão em movimento, a iluminação que nos leva a olhar de cima

para  baixo,  a  partir  da  representação  idealizada  da  liberdade,  representada  por  uma

mulher, semi desnuda, que carrega uma bandeira na mão.

  Delacroix-  disponível em:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix#mediaviewer/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg Acesso

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix#mediaviewer/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya


em 16/11/2014

O Realismo, dentro do séc. XIX, aborda a tendência estética desenvolvida pela

crescente industrialização, que utiliza do conhecimento científico e das técnicas, portanto

não há espaço para visões subjetivas e emotivas da realidade.

Gustave Coubert, mostrará em seus trabalhos como em “Moças Peneirando Trigo”,

a vida cotidiana,  principalmente das classes populares.  Ele manifesta,  a sua simpatia

pelos trabalhadores e pelos homens mais pobres. Não faz questão de mostrar a beleza,

mas a verdade, das condições desumanas de trabalho.

                                            Coubert- disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet#mediaviewer/File:Gustave_Courbet_014.jpg Acesso em 16/11/2014

Edouard Manet, em suas composições é mais teatral. Em seu trabalho “Olímpia”,

mostra usando de simbologia como a flor vermelha no cabelo, chinelos soltos e a falta de

modéstia e erotismo, e no olhar direto da imagem para o observador, a sua condição de

cortesã.

Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camile Pissarro, Alfred Sisley

e  Frédèric  Bazzile,  desenvolvem  a  busca  pela  impressão  visual,  o  Impressionismo7.

Criando  efeitos  de  luz,  utilizando-se  de  pinceladas  de  tinta,  isto  é,  a  definição  dos

contornos nas representações do corpo, acontece por causa das pinceladas empastadas

de cores, que ficam muito próximas, o que obriga o observador a se afastar para defini-

las.  A mistura de cores passa a ser óptica e não mais técnica.

7 Impressionismo- em artes plásticas, estilo artístico que procura transmitir visualmente as formas oriundas da natureza,
e  as  variações  nela  provocadas  pela  incidência  de  luz.  https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=defini
%C3%A7%C3%A3o+de+impressionismo  Acesso em 17/11/2014.
  Impressionismo- movimento artístico surgido na França no séc. XIX, que criou uma nova visão conceitual da natureza,
utilizando pinceladas soltas e dando ênfase na luz e no movimento. Geralmente as telas eram pintadas ao ar livre, para
que o pintor pudesse capturar melhor as nuances da luz e da natureza. http://www.maguetas.com.br/impressionismo.php
Acesso em 17/11/2014.

http://www.maguetas.com.br/impressionismo.php
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=defini%C3%A7%C3%A3o+de+impressionismo
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl#q=defini%C3%A7%C3%A3o+de+impressionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet#mediaviewer/File:Gustave_Courbet_014.jpg


                                                                            Monet- disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet Acesso em 16/11/2014
                                                                                                   

Com  George  Serraut  e  Paul  Signac,  surge  o  Neoimpressionismo.  Em  seus

trabalhos  são  exibidos,  através  de  uma  abordagem  sistemática  e  geométrica,  a

representação do corpo pela cor e luz,  utilizando-se de pontos de tinta  (Pontilhismo),

muito próximos uns dos outros como em “La Parede”, de George Serraut, que provoca o

deslocamento do observador, para apreciar a obra.

                                                                         Seraut- disponível em :http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat Acesso em 16/11/2014

Na escultura  Auguste  Rodin  e  Medardo  Rosso,  compartilhavam  desse  espírito

impressionista, que rejeitava a precisão e o idealismo, da escola clássica, em favor das

superfícies mais texturizadas, que remetiam a pinceladas.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat
http://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet


                   

                       

                           Rodin- disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin#mediaviewer/File:AUGUST_RODIN_O_beijo_(detalhe).jpg Acesso em 16/11/2014

As inovações propostas, por estes artistas neste período, e que entram pelo séc.

XX, seja antes ou depois dos dois grandes conflitos mundiais, serão conhecidos como

movimentos de Arte Moderna e de  Arte Contemporânea e deles fazem parte  o Fauvismo,

o  Expressionismo,  o  Cubismo,  o  Abstracionismo,  o  Surrealismo,  o  Dadaísmo,  o

Futurismo,  o  Construtivismo,  o  Expressionismo  Abstrato,  a  Pop-Art,  a  Op-Art,  a  Arte

Conceitual, a Body Art, a Performance, a Land Art, a Digital Art, etc. Com as conquistas

técnicas e o progresso industrial  ampliados,  o  desenvolvimento da energia nuclear,  a

corrida espacial, o desenvolvimento da comunicação global por causa dos satélites, e o

seu uso cada vez mais efetivo, colocam a humanidade a distância de um “clique”. Tais

movimentos, expressaram e expressam, de um modo ou de outro, a perplexidade do ser

humano  moderno  e  contemporâneo,  na  busca  por  entendimentos  e  soluções  dos

conflitos.

Espero que até aqui esta caminhada, pelos mais diferentes momentos da história,

tenha conseguido fazer você aluno(a), perceber que houve inúmeros estudos, pesquisas,

de representação do corpo humano. Espero também que você aluno(a), tenha percebido,

que  esta  quase infinidade  de representações do  corpo,  estão ligadas  aos  momentos

histórico, social, político e cultural dos povos.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin#mediaviewer/File:AUGUST_RODIN_O_beijo_(detalhe).jpg


 Agora que já vimos vários estilos e as modificações da forma de representação do

corpo humano, passemos às formas que usam o corpo como suporte: às representações

sobre o corpo. Para isso, não podemos esquecer que as representações em forma de

desenho, que usam o corpo como suporte são milenares, como os grafismos utilizados

pelas tribos indígenas brasileiras, pelos Maoris da Nova Zelândia, pelas tribos africanas,

àqueles que foram trazidos da cultura japonesa ou os que são utilizados pelas mulheres

na Índia, parece  que foram (re)descobertos,  e estão cada vez mais presentes.  

As perguntas que faço a vocês alunos(as) são as seguintes: Alguma vez vocês

refletiram sobre estes desenhos na pele? De onde elas vem? De que país? Por que

algumas são pintadas e outras são inseridas sob a pele de forma definitiva, a tatuagem?

Se eu usá-la, posso pertencer a um grupo no qual estou interessado(a)? Por que elas

chamam tanto a  minha atenção? O que elas significam para mim?

 São  tantas  as  perguntas  não  é  mesmo?  Para  algumas  tenho  certeza,  você

aluno(a) tem a resposta, para outras, você aluno(a), teria que pesquisar um pouco e tenho

certeza,  que  na  medida  do  interesse  pelo  que  você  fosse  encontrar,  você

compreenderia/perceberia  que  para  estes  sujeitos,  pertencentes  à  estas  culturas

milenares, estas representações, além de artísticas, possuem a  memória coletiva, destes

povos.

Vamos  começar  então  pelas  tribos  indígenas  brasileiras  que  trazem  em  sua

memória  coletiva  o  uso  dos  grafismos,  que  além  de  desenhados  no  corpo,  estão

presentes  nas  máscaras  e  nas  cerâmicas  ritualísticas,  apresentando  questões

relacionadas  às  funções  sociais,  de  identificação,  de  pertencimento  ao  grupo  e  de

comunicação com o mundo espiritual.

Por exemplo, fazer uso de uma máscara durante um ritual tem duplo significado.

Ao mesmo tempo que é um artefato produzido pelo homem comum, representa também a

imagem viva do ser sobrenatural. Os índios Tikúna, Wanãna e Iandé, as utilizam em seus

rituais religiosos, com o significado da aproximação do mundo real com o espiritual. Elas

materializam a simbologia do ritual, facilitando o entendimento para todos os indivíduos da

tribo.



                                         

                                             Máscara ritualística- disponível em: http://corpoesociedade.blogspot.com.br/2013/06/mascaras-bacia-amazonica.html Acesso em 16/11/2014

Na cultura Santarém (Pará), a representação da figura humana e dos grafismos,

acontece na cerâmica de uso diário, como num candeeiro8, que pode apresentar além dos

grafismos, estar composto por figuras humanas e de animais. E na cerâmica voltada à

religião, um incensário9, apresenta a representação da figura humana feminina, coberta

por grafismos.

                                                    Cerâmica  Santarém- disponível em :http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil Acesso em 16/11/2014

Na cerâmica Marajoará (Ilha de Marajó), a representação do corpo, poderá ser

encontrada nos vasos funerários e ritualísticos. Todos são policromados10 ou bicromados

e  a  cerâmica de uso diário apresenta desenhos simples e pouca decoração.

8 Candeeiro- Utensílio destinado a produzir luz, queimando óleo ou gás inflamável. http://www.dicio.com.br/candeeiro/
Acesso em 17/11/2014
.
9 Incensário- Utensílio utilizado para queimar incenso, feito de folhas de ervas e plantas secas como pitanga, mirra, 
benjoim,..http://pt.wikipedia.org/wiki/Incens%C3%A1rio em 17/11/2014.

10Policromados- Pintado e decorado com muitas cores. http://www.wordreference.com/definicion/policromado Acesso 
em 17/11/2014.

http://www.wordreference.com/definicion/policromado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Incens%C3%A1rio
http://www.dicio.com.br/candeeiro/
http://corpoesociedade.blogspot.com.br/2013/06/mascaras-bacia-amazonica.html


                                          

                                            Cerâmica  Marajoará  ritualística- disponível em :http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil Acesso em 16/11/2014

A tribo Carajá utiliza a cerâmica ritualística antropomórfica,  chamada litxokó  ou

ritxokó,  que podem  ser  masculinas  e  femininas,  com  pinturas  corporais  e  adornos

originais para representar a sua ligação com o ser  Iny.  Para esta tribo, usar a pintura

corporal, confere ao indivíduo sua dignidade de ser humano, operando a passagem da

natureza à cultura,  do animal estúpido ao homem civilizado.

 

I                                                                                           Imagem 01                                                                             imagem 02                                                                      

Imagem 01: Cerâmica Carajá-  disponível em : http://arteemterblog.blogspot.com.br/ Acesso em 16/11/2014

Imagem 02:  Pintura Carajá- disponível em : http://www.carajas.org/wiki/index.php?title=Indios_Karaj%C3%A1s  Acesso em 16/11/2014

De modo geral  a pintura corporal,  nas tribos brasileiras, se manifesta de forma

diferente quanto ao estilo (cada família, tribo, terá seu padrão de grafismo), que identifica

o indivíduo no grupo, seu status, seu estado de humor, sua beleza, etc., além de proteger

do sol e dos insetos. É executada de forma simples todos os dias, e mais elaborada em

dias de festa.

Das tribos africanas, citaremos as tribos Surma e Mursi (Etiópia),  onde a prática da

pintura corporal é imemorial. Para os indivíduos destas tribos, a representação no corpo é

necessária, pois para eles o corpo físico é algo abstrato, não possui sentido. A pintura

corporal  é  utilizada  todos  os  dias  e  refeita  até  quatro  vezes.  Também,  através  dela

http://www.carajas.org/wiki/index.php?title=Indios_Karaj%C3%A1s
http://arteemterblog.blogspot.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil


expressam  seus  sentimentos,  a  usam  como  forma  de  sedução,  para  expressar  seu

estado de humor, sua dignidade.

                                             Pintura Corporal Africana- disponível em :http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=7&evento=1 Acesso em16/11/2014

 Na  Índia,  a  representação  no  corpo,  acontece  durante  a  aplicação  da  pintura

conhecida como  Mehndi,  executada com henna, durante várias horas, por familiares e

amigas, na noiva, durante o ritual de preparação para o casamento, nas mãos e nos pés. 

A aplicação da henna, está relacionada ao momento em que ela se despede de

sua vida de solteira e na medida em que o desenho é executado, ouve conselhos sobre a

vida de casada e de como agradar seu futuro marido. Quanto mais elaborado forem os

arabescos, melhor como noiva e esposa e também quanto mais tempo durar o desenho,

mais sorte ela terá.

                               Mehndi- disponível em :http://manievivi.blogspot.com.br/2012_08_01_archive.html Acesso em 16/11/2014

Do Japão, chegaram até nós os desenhos de letras japonesas chamados  Kanji,

que são compostos por radicais que expressam coisas concretas (fogo, chuva, árvore,

etc.)  e  coisas  abstratas  (amor,  felicidade,  sorte,  amor,  etc.).  Os  mais  elaborados,

chamados  Horimono ficaram populares por  causa do cinema,  em histórias em que a

identificação dos membros da máfia Yakuza se dava através desses desenhos, que tem a

sua origem na Dinastia Edo, Idade Média do Japão. Símbolo de status (posição social) do

http://manievivi.blogspot.com.br/2012_08_01_archive.html
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=7&evento=1


guerreiro  (samurai),  que  servia  a  um  Xogum  (senhor  feudal).  Com  a  extinção  do

xogunato, ostentar tais desenhos, seria uma prova de resistência às leis, daí o seu uso

associado à contravenção,  passando a chamar-se Irezumi.  Em ambos tanto no  Kanji

quanto no Horimono, a sua representação no corpo se faz por meio da tatuagem.

                              Horimono disponível em :https://elultimoquecierrelapuerta.wordpress.com/2008/02/20/irezumi-el-tatuaje-tradicional-japones-iii/ Acesso e 16/11/20144

 

Kanji-  disponível  em  :https://www.google.com.br/search?biw=1821&bih=829&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=utdtVO3uDIGlgwTE-IA4&ved=0CDEQsAQ&q=tatuagem%20kanji

%20dom%C3%ADnio%20p%C3%BAblico Acesso em 16/11/2014

Para o povo Maori, nativos da Nova Zelândia, as representações no corpo, feitas

também por meio da tatuagem, estão intimamente ligadas as suas tradições, mitologia, na

sua profunda relação com a natureza, do respeito aos mais velhos,  pois eles  são os

sábios, conselheiros e chefes espirituais.

https://www.google.com.br/search?biw=1821&bih=829&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=utdtVO3uDIGlgwTE-IA4&ved=0CDEQsAQ&q=tatuagem%20kanji%20dom%C3%ADnio%20p%C3%BAblico
https://www.google.com.br/search?biw=1821&bih=829&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=utdtVO3uDIGlgwTE-IA4&ved=0CDEQsAQ&q=tatuagem%20kanji%20dom%C3%ADnio%20p%C3%BAblico
https://elultimoquecierrelapuerta.wordpress.com/2008/02/20/irezumi-el-tatuaje-tradicional-japones-iii/


                                   Tatuagem Maori- disponível em: http://historiofobia.blogspot.com.br/2010/04/tatuagens-e-seus-significados-tribal.html Acesso em 16/11/2014

 As diversidades mostradas até aqui  e  presentes  na História  da  Arte,  tem nas

representações  do corpo e dos desenhos no corpo, constituídas historicamente,  um

universo de significações.  Por  isso a importância desta Unidade Didática,  fazendo os

ligamentos para proporcionar o (re)significar destas representações, em seus momentos

histórico, político, cultural e social, e também no sentido da valorização da diversidade

cultural  dos  povos,  da  linguagem artística,  não  mais  de  forma  imatura,  dessa  forma

peculiar de expressão e de comunicação.

 

- ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Esta Unidade Didática, tem o objetivo de fazer uma caminhada pela  história das

representações do corpo e do desenho no corpo, e de mostrar a comunidade escolar, que

estes desenhos do corpo e  dos desenhos no corpo, são linguagem (comunicam). Através

deles, conhecemos a história da presença do ser humano no planeta, isto é, a história dos

povos  que  nos  antecederam;  sobre  contribuições;  sobre  identidade  cultural;  sobre

padrões  sociais;  sobre  religião;  sobre  identidade;  sobre  forma  de  pensar;  sobre  a

representação do corpo e do uso da pintura corporal ; sobre valorizar e discriminar.

As atividades propostas  abaixo,  tem como objetivo  principal,  esclarecer.  E  que

nesta caminhada de descoberta e percepção do corpo e dos desenhos no corpo, também

passem a apreciar a produção artística produzida e desenvolvida, tendo o corpo como

objeto e suporte de estudo e como comunicador da criatividade e das transformações. 

- ATIVIDADE Nº 01-  Análise  de  Imagens- Duração 04 aulas

http://historiofobia.blogspot.com.br/2010/04/tatuagens-e-seus-significados-tribal.html


 Esta  atividade  foi  pensada,  como  forma  de  imersão  dos  alunos(as)  dentro  da

proposta, fazendo com que a partir da análise de um conjunto de imagens, e  utilizando-

se  de  sugestões  e  de  questões  propostas,  estes  possam perceber  a  importância  da

preservação destas imagens, como memória coletiva, da humanidade, e  a partir delas

refletir sobre seu tempo histórico. Abaixo, estão colocadas as sugestões destas imagens,

assim como das questões provocativas para a sua análise.

 

                                                   Imagem 01                                                                            Imagem 02

Imagem 01- disponível em: http://isaacassi.wordpress.com/2010/04/30/pre-historia/ Acesso em 16/11/2014

Imagem 02-  disponível em: http://www.superhistoria.com.br/2011/04/classes-sociais-classes-sociais-no.html  Acesso em 16/11/2014

 

 

                                              Imagem 03                                                                     Imagem 04

Imagem 03- disponível em :http://arteehistoriaepci.blogspot.com.br/2012/09/a-cultura-da-agora-modulo-1.html/ Acesso em 16/11/2014

Imagem 04-  disponível em : http://www.brasilescola.com/historiag/arte-crista.htm/ Acesso em 16/11/2014.

http://www.brasilescola.com/historiag/arte-crista.htm/
http://arteehistoriaepci.blogspot.com.br/2012/09/a-cultura-da-agora-modulo-1.html/
http://www.superhistoria.com.br/2011/04/classes-sociais-classes-sociais-no.html
http://isaacassi.wordpress.com/2010/04/30/pre-historia/


 

 

 

                                       Imagem 05                                                                     Imagem 06

Imagem 05- disponível em : http://professoraalicebotelho.blogspot.com.br/2010/10/arte-crista-bizantina-1-ano.html/ Acesso em 16/11/2014

Imagem 06- disponível em : http://trendingpost.net/trending-entertainment-news/top-5-famous-paintings/ Acesso em 16/11/2014.

Professor (a), as imagens colocadas aqui, lembramos novamente, são sugestões.

Você, a partir das imagens apresentadas e pertencentes a momentos históricos

distintos, poderá selecionar as que ache mais relevantes, pedindo aos alunos(as), que

analisem de que forma o corpo foi representado; se eles identificam o tema; por que o

corpo foi representado daquela maneira; por que em determinado momento histórico a

representação passou a ser  uma imagem idealizada;  por  que o sagrado deu lugar  a

representação  do  real;  se  é  possível  se  “falar”  de  política,  expressar  sentimentos,

representar o poder e a liderança de pessoas; se é possível imortalizar as ações de um

momento histórico; por que a busca por novos padrões e técnicas; por que a luz passou a

ser tão importante; se há mudança na representação dos padrões de beleza, etc.

Esta  atividade  poderá  ser  desenvolvida  por  você  inicialmente,  para  que  os

alunos(as), saibam o que procurar, como proceder na análise das imagens, e a entrega

dessas análises, feitas em sala, pode servir como a  primeira avaliação.

  A próxima atividade avaliativa, poderia ser em duplas definidas por você ou de

acordo  com  as  afinidades  em  sala,  onde  a  partir  da  definição  do  período  histórico

(passado e presente) das obras a serem analisadas (podendo auxiliá-los na escolha das

imagens, durante uma das aulas) deverão ser apresentadas aos demais colegas, num

próximo encontro que poderá ser agendado, e que como recurso, poderão utilizar  a TV

pendrive  ou  a  reprodução  destas  imagens,  disponíveis  em  encartes,  livros,  revistas,

cartazes, desenhos.

http://trendingpost.net/trending-entertainment-news/top-5-famous-paintings/
http://professoraalicebotelho.blogspot.com.br/2010/10/arte-crista-bizantina-1-ano.html/


-ATIVIDADE Nº 02- SOBRE GRAFISMOS

Colocamos abaixo de forma subdividida, as tarefas a serem realizadas pelos(as)

alunos(as), tendo como foco principal da pintura corporal, o seu desenho, isto é, grafismo.

Subdividimos esta atividade em quatro partes, pois, os povos contemplados, tem como

característica de seus desenhos (grafismos), além da criatividade e senso de observação

da natureza, a linha e a geometrização.

2.1- Indígenas Brasileiros- Duração de 03 aulas.

Escolhemos  para  a  realização  desta  atividade,  a  tribo  Asurini  (Xingu).  Para

introduzir o tema indicamos os endereços eletrônicos de vídeos sobre o grafismo  Asurini

em https://www.youtube.com/watch?v=onah4R4uhUE (3'36s); a produção das tintas  e de

como a pintura corporal é executada em http://www.youtube.com/watch?v=JgmuTQIuGH4

(6'13s);  além  de  uma  indicação  de   leitura  complementar.

http://www.ricardoartur.com.br/GrafismoIndigena.pdf .

Em seguida,  proponha a  eles  a  reprodução destes  grafismos,  cujos  desenhos,

poderão ser organizados previamente por você, e levados para a sala. De posse de uma

fita métrica, peça aos alunos que providenciem a medição de suas alturas. Em seguida e

de acordo com estas medidas, distribua papel kraft, que será usado, para que eles se

deitem sobre ele  e reproduzam sua silhueta,  que servirá  de molde (suporte)  para os

trabalhos.

Sobre  esta  silhueta,  serão  acrescidos  os  grafismos  previamente  discutidos  e

estudados. Poderão ser usados na reprodução destes desenhos (grafismos), canetinha,

lápis de cor, giz de cera, tinta guache e pincel. Peça, para que eles não esqueçam de

reproduzi-los, tanto na parte da frente do corpo, como na detrás. De preferência, execute

esta atividade em sala e finalize recortando as silhuetas e fazendo a sua exposição, em

espaço  onde  a  comunidade  escolar  possa  observar,  com  cartazes  explicativos  dos

desenhos usados e dos significados que possuem. Os procedimentos para a avaliação,

vão desde o momento da construção da silhueta, da escolha e execução dos desenhos,

dos preparativos para a visitação da  comunidade, da confecção de cartazes.

Para  finalizar  proponho  o  endereço  eletrônico  http://www.youtube.com/watch?

v=WW5fBClAJs0  sobre Arte e Corpo, com duração de 15'39s, para que você proceda  a

uma nova avaliação do trabalho prático realizado,  agora com mais fundamentos, assim

como,  para  o  esclarecimento  da  importância  da  pintura  corporal,  nesta  tribo

especificamente, e  se é possível atribuir  a ela o status de arte.

http://www.youtube.com/watch?v=WW5fBClAJs0
http://www.youtube.com/watch?v=WW5fBClAJs0
http://www.ricardoartur.com.br/GrafismoIndigena.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=JgmuTQIuGH4
https://www.youtube.com/watch?v=onah4R4uhUE


2.2- A tradição indiana do mehndi- Duração 03 aulas

Sobre  esta  tradição  das  mulheres  indianas,  do  desenho  feito  no  corpo,  mais

especificamente, mãos e pés, que remonta a aproximadamente 5.000 anos, e também

para  entendermos porque esta cultura o utiliza até hoje, sugiro como fonte de leitura os

endereços  eletrônicos  http://lvsitania.wordpress.com/2010/08/20/henna/        e

http://muitasfeminices.blogspot.com.br/2013/07/mehndi-tatuagem-indiana-de-henna-

nas.html, que irão esclarecer sobre a história do uso da henna, inclusive neste ritual.

Estes  outros  endereços  http://vaisnavisanga.blogspot.com.br/2011/06/por-rosana-

araujo-quando-visitei.html e  http://mural.pt/fotomania/75-imagens-do-que-e-a-tatuagem-

mehndi/, mostram respectivamente um pouco mais da história e o significado de alguns

desenhos, cujas imagens foram colocadas abaixo, e um arquivo com 75 imagens, dos

mais variados modelos, para enriquecer o trabalho prático. 

Feito isto, proponha aos alunos, desenvolverem um projeto com uma proposta de

desenho semelhante e que pode ser enriquecida com os desenhos abaixo, e o que mais a

pesquisa  e  a  imaginação  puderem fazer.  De  posse  de  um novo  molde  em tamanho

natural como feito anteriormente, o material utilizado por eles pode ser canetinha, lápis de

cor, giz de cera e guache e pincel, só que desta vez as cores que somente podem ser

utilizadas são os nuances de marrom e vermelho. Os desenhos devem ser executados,

nas  mãos  e  pés.  Obs.:  na  Índia  estes  desenhos  além  de  serem  executados  pelas

mulheres durante o ritual que antecede o casamento, também são realizados por homens

nas ruas em mulheres. Cabe aqui ao professor discutir estas divisões de gênero e função.

Para que este trabalho tenha o alcance desejado, o papel a ser utilizado desta vez,

poderia ser papelão de espessura 5 mm. Sugiro como possibilidade a confecção apenas

de moldes de mãos e pés. No caso do corpo inteiro,  seria interessante se a silhueta

feminina  pude-se  ser  vestida,  aguçando  a  curiosidade  na  comunidade  escolar.   No

endereço  eletrônico  http://cafecomchai.blogspot.com.br/2013/11/os-enfeites-da-noiva-

indiana.html, há uma melhor visualização desses procedimentos.

Como  no  trabalho  anterior  a  avaliação  se  dará  durante  todo  o  processo  de

confecção e pesquisa dos desenhos, da confecção das silhuetas em tamanho natural ou

em escala menor (vestidas seria o ideal), dos moldes de mãos e pés, na confecção dos

cartazes explicativos,  na  preparação da mostra,  que pode ser  explicativa,  isto  é com

monitoria, dependendo do espaço disponível em sua escola, além de dar o fechamento

com um relato por escrito desta experiência.

http://cafecomchai.blogspot.com.br/2013/11/os-enfeites-da-noiva-indiana.html
http://cafecomchai.blogspot.com.br/2013/11/os-enfeites-da-noiva-indiana.html
http://mural.pt/fotomania/75-imagens-do-que-e-a-tatuagem-mehndi/
http://mural.pt/fotomania/75-imagens-do-que-e-a-tatuagem-mehndi/
http://vaisnavisanga.blogspot.com.br/2011/06/por-rosana-araujo-quando-visitei.html
http://vaisnavisanga.blogspot.com.br/2011/06/por-rosana-araujo-quando-visitei.html
http://muitasfeminices.blogspot.com.br/2013/07/mehndi-tatuagem-indiana-de-henna-nas.html
http://muitasfeminices.blogspot.com.br/2013/07/mehndi-tatuagem-indiana-de-henna-nas.html
http://lvsitania.wordpress.com/2010/08/20/henna/


Finalizando,  seguem  abaixo,  alguns  desenhos  como  sugestão,  para  iniciar  os

trabalhos e um vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=oxblButnAvw (5'55s), sobre a

aplicação da henna.

                              peixe                                  pavão                             cisne

                                                    lótus                               papagaio

2.3- A reverência Maori à natureza- Duração 03 aulas

Antes de iniciar o trabalho prático é necessário apresentar o país de origem da

tatuagem Maori, preferência na cultura ocidental, que é apresentada de forma sucinta no

endereço eletrônico http://www.infoescola.com/nova-zelandia/maoris/.

Para  um  aprofundamento  teórico,  recomendo  o  endereço  eletrônico

http://www.tatuagem.com.br/maori/cultura-maori/563-maori-resumo-sobre-a-cultura.html.,

que contém os subsídios para que este tipo de pintura corporal, que é feita  sob a pele, a

tatuagem (tatau para a maioria das Ilhas da Polinésia ou  tatu para os taitianos), e que

pode representar toda a vida do indivíduo, seja entendida dentro do contexto cultural, e

que usá-la, significa o reconhecimento, perante o seu grupo familiar e social. 

Possuem grande  apego  a  natureza  de  maneira  geral.  Cultuam três  elementos

importantes para a sobrevivência humana: terra, água e ar e três valores importantes na

http://www.tatuagem.com.br/maori/cultura-maori/563-maori-resumo-sobre-a-cultura.html
http://www.infoescola.com/nova-zelandia/maoris/
http://www.youtube.com/watch?v=oxblButnAvw


formação do ser humano: família, o respeito ao próximo e ao local onde se vive, e a partir

daí, às questões ligadas à espiritualidade e as simbologias  relacionadas aos desenhos.

Enata-  são  desenhos  que  simbolizam  a  vida,  ilha  de  origem,  status,  tipo  de

trabalho que realiza,etc.

Etua – ligados ao espiritual, mágico. São usados como pedido de proteção aos

deuses e também podem ser usados para uma homenagem particular.

Como  primeiro  exercício,  você  professor(a),  pode  solicitar  aos  alunos(as)  que

relacionem  os  três  elementos  essenciais,  o  que  é  importante,  para  eles  enquanto

estudantes, e quais seriam o três valores mais importantes para eles dentro do ambiente

escolar.  Em  seguida  distribua  folhas  de  papel  sulfite  e  peça  que  traduzam  estes

elementos essenciais em forma de desenho. Peça que troquem as folhas entre si pelo

menos  umas  quatro  vezes,  pois  é  necessário  que  estabeleçam  em  consenso,  seis

desenhos.

Recomendamos o endereço eletrônico http://www.tatuagem.com.br/desenhos/610-

desenhos-de-tatuagem-maori.html,  para a próxima etapa dos trabalhos, onde é possível

a  visualização  dos  desenhos  maoris,  das  linhas  usadas  em sua  execução,  as  cores

(somente preto), a suavidade, a beleza, o equilíbrio entre as áreas brancas e negras.

Utilize neste momento o referencial teórico eletrônico fornecido anteriormente, explicando

o significado de alguns desenhos.

De  posse  dos  seis  desenhos,  reúna-os  em  pequenos  grupos  e  mediante  as

informações  fornecidas,  peça  que  deem  o  mesmo  acabamento  aos  desenhos

selecionados. Os materiais a serem utilizados podem ainda ser o sulfite, o giz de cera, o

lápis de cor, guache e pincel,  só que somente na cor preta. Escolha com a turma os

trabalhos que apresentarem beleza, suavidade, no uso das linhas e equilíbrio entre as

áreas claras e escuras. A avaliação desta etapa, poderá compreender todos os momentos

desde as discussões, confecção e acabamento, da simbologia escolhida.

A próxima etapa do trabalho será a reprodução desta simbologia em forma de

frisos,  que serão colocados nos corredores de acesso às  salas de aula.  Estes  frisos

podem ser montados, reproduzindo-os em cópias (xerox). Professor(a), será interessante

colocar  no  acesso  dos  corredores,  informações  sobre  a  sua  origem,  e  qual  foi  o

referencial usado para a  sua obtenção.

A avaliação estará presente desde a escolha dos três elementos mais importantes

enquanto estudantes e dos três valores, mais significativos para eles, dentro do ambiente

escolar; sua confecção; escolha das imagens que representarão estes elementos; dos

http://www.tatuagem.com.br/desenhos/610-desenhos-de-tatuagem-maori.html
http://www.tatuagem.com.br/desenhos/610-desenhos-de-tatuagem-maori.html


trabalhos de acabamento que serão realizados para cada imagem, sempre observando os

critérios que envolvem beleza, suavidade, equilíbrio e a forma escolhida de apresentação

à comunidade escolar.

Para  finalizar  este  trabalho  apresente  a  eles  o  vídeo  no  endereço  eletrônico

http://www.youtube.com/watch?v=ex6fOwOjtgs,  com  duração  de  5'25s,  sobre  a

apresentação  de uma dança típica chamada Pupu Tuhaa Pae (Tapiri mai e tau Here) e o

Haka11,  mantra  e dança  em    http://antigo.yazigitravel.com.br/galeria-

youtube/MJCoX3UCFmk e   em  https://www.youtube.com/watch?v=9wsMC9ejkgs sobre

esta cultura milenar  na contemporaneidade.

2.4- Surma e Mursi- A busca pelo corpo não abstrato. Duração 04 aulas

 Será interessante antes de iniciar as atividades apresentar as tribos, através do

endereço eletrônico http://www.youtube.com/watch?v=P9eePy6Ih5Y, vídeo  com duração

de  5'55s, intitulado Tribos do Rio Omo.

Nele são apresentados a pintura corporal feita por idosos, jovens, crianças, todos

dos dias e ao longo dele, mais de uma vez a milhares de anos. Para eles a pintura é

muito importante. Sem ela é como se não existissem, isto é, buscam o corpo não abstrato

demonstrado nos padrões de cores das flores, no uso de folhagens, frutos, tranças feitas

com material vegetal, nos desenhos geométricos, feitos com grande habilidade utilizando

somente os dedos, que além da expressão da beleza, também indicam se estão tristes,

alegres ou se fazem parte de algum tipo de relacionamento pessoal ou social, isto fica

mais  claro  na  apresentação  do  vídeo  disponível  em  https://www.youtube.com/watch?

v=d7szvAEZO-Y, cujo título é Viajando aos Extremos do Rio Omo, com duração de 23'21s

e também no material disponível em http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=29326.

Para a realização das atividades que serão propostas, peça aos alunos(as) que

reúnam materiais diversos como folhas secas, galhos secos mas flexíveis, barbantes que

substituirão os fios feitos de matéria vegetal, flores e frutas artificiais, tinta para pintura a

dedo,  maquiagem,  etc.  Mostre  a  eles  o  vídeo  disponível  no  endereço  eletrônico

https://www.youtube.com/watch?v=U3jAmaImbBI, cujo título é The Painted People -  Pure

and natural art, com duração de 4'44s, que aborda as mais variadas formas de utilização

desses materiais. 

11 Haka- mantra de guerra misturada com dança e expressões faciais, caretas, mostra força dos músculos e 
movimentos com os braços. Tudo isso é usado para afugentar o inimigo, ou dizer que não está com medo dele. Para 
alguns, o significado da língua para fora é para amedrontar, e para outros, era um convite para jantar, no qual o 
inimigo seria o prato principal. http://pt.wikipedia.org/wiki/Haka  Acesso em 19/11/2014.

https://www.youtube.com/watch?v=U3jAmaImbBI
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=29326
https://www.youtube.com/watch?v=d7szvAEZO-Y
https://www.youtube.com/watch?v=d7szvAEZO-Y
http://www.youtube.com/watch?v=P9eePy6Ih5Y
https://www.youtube.com/watch?v=9wsMC9ejkgs
http://antigo.yazigitravel.com.br/galeria-youtube/MJCoX3UCFmk
http://antigo.yazigitravel.com.br/galeria-youtube/MJCoX3UCFmk
http://www.youtube.com/watch?v=ex6fOwOjtgs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Haka


Como sugestão para a primeira atividade,  proponha que a partir  dos materiais

reunidos eles(as) desenvolvam um trabalho de pintura facial,  que mostre como ele(a),

está se sentindo neste dia; como eles(as) usariam dessa forma de comunicação para se

aproximar  de  um(a)  garoto(a),  etc.  O  registro  desta  tarefa  poderá  ser  através  da

fotografia. 

Como outra proposta de atividade, utilize os moldes em tamanho natural já prontos.

Peça para que eles executem neste molde a pintura corporal, apresentada anteriormente

nos vídeos. Mostre novamente os vídeos, se necessário, reproduza algumas imagens,

para que eles(as), tenham como material de apoio.

Exponha o resultado dos trabalhos, utilizando-se de uma instalação, em um espaço

adequado, para que a comunidade escolar possa interagir com as imagens. Mantenha

uma monitoria e distribua folders, com as principais informações desta intervenção.

O processo  de  avaliação  ocorrerá  durante  todo  o  processo  de  realização  das

atividades.

2.5- A Caligrafia como forma de  comunicação e  expressão- Kanji (Japão)

Sugiro antes dos exercícios com a caligrafia japonesa chamada Kanji, uma leitura

no  endereço  eletrônico  http://historiofobia.blogspot.com.br/2011/03/kanji-tatuagens-e-

seus-significados.html,  que apresenta a história  da escrita,  sua origem chinesa e sua

adaptação pelos japoneses com o hiragana e katana, durante a Dinastia Han. 

Para o ocidental é um ideograma12,  um símbolo nobre, exótico, atraente, usado

como forma de aproximar-se da filosofia oriental, daí talvez, o seu uso na tatuagem. Para

alguns mestres de shodo13,  não há necessidade de saber o significado, porque o que

mais importa na hora da execução desta caligrafia, são a linha e o ritmo, e o portador da

tatuagem texto, carrega consigo literalmente escrito seu coração e corpo. 

No  endereço  eletrônico  http://ganbarouze.blogspot.com.br/2014/05/licao-4-kanji-i-

conhecimentos-basicos.html#more, na aula 01, há um vídeo explicativo de como escrever,

usando o  kanji,  e onde você professor(a), encontrará, subsídios teóricos e práticos de

aplicação desta forma de comunicação e expressão.

Como sugestão de atividades, estão colocadas abaixo imagens e links respectivos,

12 Ideograma- desenho que expressa uma ideia, assim como os hieróglifos, que também transmitiam ideias em forma 
de desenho. http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcoresp_mostra/0,6674,POR-774-1611,00.html  Acesso em 
19/11/2014.

13 Shodo- escrita kanji, executada com pincel e que foi trazida pelos imigrantes japoneses ao Brasil, desenhadas por 
artistas e personalidades da região em que moravam, para adornarem as paredes da nova casa. 
http://www.culturajaponesa.com.br/?page_id=22 Acesso em 19/11/2014.

http://ganbarouze.blogspot.com.br/2014/05/licao-4-kanji-i-conhecimentos-basicos.html#more
http://ganbarouze.blogspot.com.br/2014/05/licao-4-kanji-i-conhecimentos-basicos.html#more
http://www.culturajaponesa.com.br/?page_id=22
http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcoresp_mostra/0,6674,POR-774-1611,00.html
http://historiofobia.blogspot.com.br/2011/03/kanji-tatuagens-e-seus-significados.html
http://historiofobia.blogspot.com.br/2011/03/kanji-tatuagens-e-seus-significados.html


para que os alunos(as), vivenciem esta prática milenar. Os materiais a serem utilizados

podem  ser  o  sulfite,  lápis  de  cor,  canetinha,  canetões.  É  importante  lembrar  que  a

reprodução dos ideogramas deverá ser em preto. 

A sua apresentação à comunidade escolar, poderá ser em forma de frisos, que

serão colocados nos corredores de acesso às salas ou em forma de instalação em lugar

que você professor(a), ache mais adequado. Sugiro ainda, como suporte para eles, papel

cartão colorido ou preto para uma melhor visualização.

A avaliação  ocorrerá  durante  todo  o  processo  de  confecção  e  montagem  da

mostra.

                         ni= sol   e  hon= origem                              kan= China  e  ji= letra

  

              gei= arte  e  sha= pessoa, praticante          tsu= porto, balsa  e  nami= onda
                                                    imagens kanji- disponíveis em :http://www.liafugita.com.br/arquivo-200909_200910.htm  Acesso em 16/11/2014

http://www.liafugita.com.br/arquivo-200909_200910.htm


                                         

                                           amor                                                      saúde
 imagem  kanji- disponível em: http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Clipart-vetorial-de-s%C3%ADmbolo-Kanji/5014.html Acesso em 16/11/2014

 imagem kanji- disponível em: http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Kanji-Cadastre-se-para-sinal-vector-de-sa%C3%BAde/5761.html  Acesso em 16/11/2014

                                                                         tsuru
                                                         imagem kanji- disponível em : http://br.freepik.com/vetores-gratis/tsuru-kanji_518601.htm  Acesso em 16/11/2014

3.0- O corpo como tela- Tatuagem Horimono

Nesta  última  atividade  apresentaremos  a  tatuagem horimono, cujos  desenhos

representam uma armadura, pois recobre o corpo todo. 

A tatuagem é composta por vários signos japoneses com profundo valor simbólico.

Montanhas, nuvens, deuses, flores, animais, além de outros seres mitológicos, possuem

significado tradicional forte, como a  peônia que simboliza riqueza; o crisântemo a firmeza;

a flor de cerejeira (sakura) representa a transitoriedade e o passageiro; a carpa é o peixe

rei  dos  rios;  as  centopeias  são  as  mensageiras  dos  deuses;  o  coelho  representa  a

fertilidade da natureza; o falcão o caráter – aquele que é difícil  de subornar; os tigres

simbolizam força e coragem, e os dragões – um deles é o Ouryu (alado)– realiza boas

ações em nome dos imperadores, etc.

A atividade  proposta  deverá  ser  feita  em  duplas,  sendo  que  cada  uma  será

responsável por uma das imagens reproduzidas abaixo, representantes de alguns desses

http://br.freepik.com/vetores-gratis/tsuru-kanji_518601.htm
http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Kanji-Cadastre-se-para-sinal-vector-de-sa%C3%BAde/5761.html
http://publicdomainvectors.org/pt/vetorial-gratis/Clipart-vetorial-de-s%C3%ADmbolo-Kanji/5014.html


signos. Esta atividade poderá ser realizada em uma tela ou em uma cartolina de 1mX1m;

poderão ser utilizados materiais para colorir como lápis de cor, giz de cera, tinta guache,

canetinha, canetas coloridas, recorte e colagem, etc. É importante frisar da importância do

bom acabamento nesta atividade, finalizando com a colocação do paspatur14 em todos os

trabalhos. 

A avaliação  ocorrerá  durante  todo  o  processo  de  confecção  e  montagem  da

mostra.

                                   tatuagem horimono- disponível em: http://www.thecarvingpath.net/forum/index.php?/topic/957-horimono/  Acesso em 16/11/2014

14 Paspatur- é uma espécie de moldura, colocada entre um desenho e o vidro. De forma mais simples, é como se fosse 
uma janela, feita para dar um acabamento mais  profissional. http://www.achando.info/paspatur Acesso em 19/11/2014.

http://www.thecarvingpath.net/forum/index.php?/topic/957-horimono/
http://www.achando.info/paspatur


 

                                         tatuagem horimono- disponivel em :http://tigerdreams.deviantart.com/art/Guam-Tattoo-flash-     125714139  Acesso em 16/11/2014

                                      tatuagem  horimono- disponível em:http://tigerdreams.deviantart.com/art/Guam-Tattoo-flash-     125714139 Acesso em 16/11/201

Queridos alunos(as), espero que esta visita pela história das representações do

corpo e dos desenhos no corpo, tenha provocado em vocês, uma mudança positiva e

contribuído  para  a  percepção  destas  dimensões  artísticas  e  suas  especialidades  de

linguagem. 

Que  esta  seja  uma  de  muitas,  que  vocês  farão,  independente  dos  avanços

tecnológicos e científicos, pois a arte tem esse poder de interpretar a vida real, sob vários

http://tigerdreams.deviantart.com/art/Guam-Tattoo-flash-125714139
http://tigerdreams.deviantart.com/art/Guam-Tattoo-flash-
http://tigerdreams.deviantart.com/art/Guam-Tattoo-flash-125714139
http://tigerdreams.deviantart.com/art/Guam-Tattoo-flash-


aspectos, cores e suportes. 

Bons Estudos e Boas Atividades!
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