
Os retratos na arte 

É chamada de retrato a obra que reproduz a imagem de uma ou mais pessoas. Os 

artistas pintam retratos há muitos anos. Antigamente, eles recebiam encomendas para pintar 

famílias ricas e nobres, como reis, condes ou princesas. Essas obras, muitas vezes, serviam 

para demonstrar como essas pessoas eram importantes e poderosas, pois não eram todos 

que tinham condições de fazê-las. Também não existia outra forma de guardar a imagem 

naquela época, a não ser com uma pintura, pois ainda não existia a fotografia. 

 

Expressão facial – A expressão facial é uma maneira de as pessoas comunicarem os 

seus sentimentos. Todos nós fazemos isso sem perceber. Ao observar com atenção um rosto, 

é fácil de saber se alguém está triste, alegre, assustado ou pensativo, por exemplo. 

Vimos que em um retrato o artista também representa a expressão facial de uma 

pessoa. O olhar, o desenho da boca e as linhas do rosto transmitem a emoção de quem foi 

retratado.  

1 - Represente, nos rostos abaixo, as seguintes expressões: alegria, medo e susto. 

Depois, pinte o desenho. 
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Autorretrato 

Autorretrato é o retrato que o artista faz de si mesmo. Ele se desenha conforme suas 

emoções, mostrando, assim, a sua forma de fazer arte. 

Tarsila do Amaral  

Nasceu em 1886, em Capivari, no estado de São Paulo. Nascida 

em uma rica família de fazendeiros, estudou primeiro em São Paulo e, 

depois, foi para a Europa, onde pintou seu primeiro quadro, Sagrado 

coração de Jesus, aos 16 anos.  

Durante o período em que morou em Paris, a artista foi em um 

jantar em homenagem a Santos Dumont. Ela, que costumava usar roupas elegantes e 

diferentes, foi vestida com um casaco vermelho de gola alta. Foi usando essa mesma peça 

que Tarsila pintou seu autorretrato. 

 

2 - Observe, com atenção, sua imagem no espelho. Repare no nariz, no queixo, na 

boca, na cor dos olhos, em todos os detalhes. Desenhe, a seguir, o seu autorretrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retratando o teatro 

 

O teatro surgiu, provavelmente, nas sociedades pré-históricas, mas era muito 

diferente do teatro que conhecemos hoje, pois tinha outra função. Praticado, primitivamente, 

como um ritual, aos poucos foi mudando e dando lugar à encenação de histórias de deuses e 

de heróis. 

O primeiro espaço para encenação de teatro que existiu foi na Grécia, conhecido 

como “teatro de arena”. Construído ao ar livre, os teatros de arena tinham formato de meia-lua 

e eram rodeados por bancos parecidos com arquibancadas. Havia apenas dois gêneros: a 

tragédia e a comédia. Nessas apresentações, os atores utilizavam máscaras.  

 

3 - Pinte as máscaras da 

Tragédia e Comedia, símbolos do 

teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o passar do tempo, alguns elementos foram acrescentados à estrutura teatral, 

como a iluminação, o cenário, o figurino, a maquiagem, os tipos de palco, entre outros. 

 

Cenário  

 

Serve para ajudar o público a entender a peça e para criar o ambiente da história. 

Existe um profissional, chamado de cenógrafo, que estuda a peça e desenha suas ideias 

para, depois, elaborar o cenário. Simples ou com muitos detalhes, existem diferentes 

materiais para criar um cenário, que vão desde painéis pintados a objetos reais, como móveis, 

por exemplo. 



 


