
“A arte é a expressão conjunta de histórias, culturas e emoções.
Através das músicas, poesias, danças, ritos, culinária e tantas
outras formas, a arte se manifesta e nos transmite idéias e
sentimentos.
Um artista que destaco é o escritor Marcos Rey. Começou na
profissão ainda jovem e nos anos 80 se consagrou como escritor,
pela editora Ática, de livros infanto-juvenis. Falecido em 1999,
deixou inúmeros livros que despertam o gosto pela leitura simples.
Foi assim que aprendi a gostar dos livros. Li “Sozinha no mundo”

(publicado em 1984) quando tinha treze anos.”

- Estudante do curso de Grografia na UFVCarla de Souza Rocha

“Arte é a tradução do impossível, a desconstrução da
realidade sob a ótica da perfeição das formas, que
construídas e moldadas para além da suas possibilidades
reais, permitem que a ilusão seja apresentada como uma
materialidade concreta.
O expoente da arte na contemporaneidade para mim é Pablo
Picasso, suas obras transpõem o observador da realidade à
ilusão, ao mesmo tempo em que faz exatamente o oposto em

questão de segundos.”

- Estudante do curso de Geografia na UFVIvan Oliveira

“Eu considero Cândido Portinari o grande expoente da arte
no Brasil. Seus quadros expressam a realidade brasileira de
forma tocante. Ele é conhecido internacionalmente e suas
obras são motivo de orgulho para todos os brasileiros.
A arte brasileira é a expressão das realidades existentes no
nosso país, é a valorização da cultura nacional. È a
solidificação, graças a talentosos artistas, da beleza e do

valor do nosso povo e da nossa terra.”

- Estudante do curso de Jornalismo na UFVRenata Loures

“Para mim Chico Buarque é uma referência de arte brasileira. É
um célebre compositor, intérprete, poeta e escritor e sua influência
é decisiva em praticamente tudo que aconteceu musicalmente no
Brasil nos últimos anos. Suas obras têm grande requinte poético e
harmônico.
Acredito que arte é algo muito amplo, ainda mais no Brasil, um
país tão vasto e com tanta bagagem cultural. Considero arte a

expressão dos sentimentos humanos e que causa diferentes emoções em quem a vê, ouve,
escuta e sente. O Brasil tem grandes artistas seja na música, na literatura, na pintura, no
cinema e no teatro.”

- Estudante do curso de Jornalismo na UFV)Victor Godoi



“A arte é a capacidade que o ser humano possui de
expressar seus sentimentos. Estes podem ser os mais
variados possíveis como dor, amor, compaixão, alegria,
tristeza, etc. A arte, ou seja, a expressão dos sentimentos
pode ser manifestada de várias formas como a música, a
literatura, a dança, a pintura, a escultura, entre outros. A
manifestação artística ocorre na sociedade de forma curiosa,
pois algumas obras estão tão ligadas à intimidade de quem

as produziu que outras pessoas acabam não conseguindo interpretá-las.
Um dos maiores artistas contemporâneos é sem dúvida o espanhol Pablo Picasso. Ele

conseguiu externar todo o sentimento de dor, tristeza, violência e autoritarismo presentes na
guerra civil espanhola em sua obra Guernica. Através de sua manifestação artística, ele
consegue prender a atenção do público e ao mesmo tempo fazer com que este reflita sobre os
tormentos de uma guerra.”

- Estudante do curso de História na UFVErnando Leite

“Arte é a representação de sentimentos e emoções, é a busca
incessante pelo belo, é a materialização da beleza. É a expressão do
artista, de como ele compreende e sente o mundo à sua volta. A arte
tem o poder de nos fazer refletir sobre diversas questões da
realidade (fatos, valores, sentimentos), ao mesmo tempo em que
nos transporta para um mundo a parte em que nos permite abstrair
através da apreciação, na qual nos deixamos levar pela
contemplação, pelo encantamento. Da mesma forma que a arte
pode ser representada de várias formas, sua compreensão também
se modifica a cada expectador, podendo ser sentida e entendida de
diversas formas.

Talvez a arte não possa nos responder uma das grandes perguntas da humanidade, sobre
qual o sentido da vida, mas através dela é possível acreditarmos que exista realmente um
sentido. Em suma, a arte é a mais complexa alegoria dos sentimentos, a mais bela
representação do mundo, eternizada em sons, letras e imagens e tudo mais que se possa
transformar em arte.

Na arte contemporânea poderíamos citar vários nomes da música, das artes plásticas, da
literatura e do cinema. Escolher apenas um é uma tarefa difícil.
Vou citar a banda The Beatles, não só pela minha preferência, mas principalmente pela

revolução musical da qual a banda inglesa foi precursora a partir de 1966. Antes famosos
como um grupo de “ie-ie-ie”, os Beatles transgrediram o conceito musical diversas vezes,
com inovação, experimentação e ousadia. A banda se tornou uma influência para a maior
parte dos músicos contemporâneos, persistindo por décadas. Os Beatles ainda são
considerados a banda de música popular mais importante de todos os tempos e ao meu ver,
uma das características da grande arte é exatamente ser atemporal.”

Estudante do curso de História na UFVKalina Gonçalves -

“Arte é a representação de qualquer opinião, visão e expressão
(escrita, pintura, música, plástica, dentre outras), tendo como autor
o indivíduo ou um determinado grupo de pessoas sem revelar a
raça, classe econômica, religião. Não há grilhões para a arte. É o
sentimento mais verdadeiro e de grande valor que sobrevive há
milênios nesta contraditória e interesseira raça humana.
Como expoente brasileiro, acho que Machado de Assis demonstra
grande habilidade e genialidade em suas obras. Realista e sarcástico
ao demonstrar sua visão das relações, ele conquistou o mundo com
suas palavras de denúncia, principalmente se levarmos em
consideração a época em que viveu.

Estudante do curso de Geografia na UFVRicardo Araquan -



“O que seria "o expoente na arte no Brasil": O artista que
melhor representa o Brasil em âmbito internacional? Aquele
que é consumido pela maioria da população brasileira?
Aquele que melhor transmitiu a "brasilidade" em sua
produção? Aquele que ousou mais na busca por uma maior
expressão da cultura brasileira em suas obras? Pessoalmente
não considero o trabalho de nenhum artista como o expoente
da arte no Brasil, pelo menos em caráter nacional. Cada

região do Brasil produz uma arte distinta, rica em brasilidade, porém incapaz de representar o
Brasil como um todo. Se olharmos do ponto de vista regional encontramos diversos
expoentes. Milton Nascimento e Lô Borges são ótimos exemplos de expoentes regionais,
pois conseguem transmitir um pouco do espírito de Minas Gerais em suas músicas. Do
mesmo jeito que Erico Veríssimo transmite a brasilidade do Rio Grande do Sul e que Chico
Buarque representa o Rio de Janeiro. Acredito que os artistas brasileiros em geral têm
sucesso em representar suas regiões.

A arte brasileira seria um conjunto de formas de expressão da cultura brasileira. Esta,
entretanto, assume diferentes facetas nos dias de hoje. Assim, não podemos dizer que
somente uma de suas formas de expressão englobe perfeitamente o conceito de "arte
brasileira". A MPB é um exemplo de arte brasileira, assim como as produções do Movimento
Modernista brasileiro, do Tropicalismo e assim como o “funk” das periferias cariocas, ou o
axé das micaretas baianas. A Arte, como forma de expressão, não necessariamente tem que
ser de bom gosto. Classificar uma obra de arte como "de bom gosto" ou "de mau gosto" é
uma ação estritamente pessoal. Desenvolvemos o vício de considerar “arte” somente aquilo
que é "bom" e considerar este “bom” somente aquilo que poderia ser chamado de "erudito".
No entanto, este "erudito" é consumido somente por uma minoria da população, logo não
pode caracterizar a arte brasileira de maneira satisfatória. Fora as modalidades clássicas de
arte, que seriam artes-plásticas, música, literatura, teatro, dança e cinema, a arte brasileira
como forma de expressão da nossa cultura se mostra presente nas festas populares e na
culinária, pois fazem parte da tradição através da qual o brasileiro se identifica com a sua
cultura. Desta forma, as festas populares e a culinária também podem ser consideradas
formas que a nossa arte assume. A arte brasileira é a expressão da cultura nacional, em
especial, a expressão das diversas culturas regionais que constituem o país.”

- Estudante do curso de História na UFV)Emílio Andrade

“Quando penso em arte a primeira forma de expressão
artística penso em música. E o primeiro compositor que me
vem à mente é Heitor Villa-Lobos. Ele produziu música
erudita de qualidade inquestionável baseando grande parte
de sua obra no folclore brasileiro. Muitos estrangeiros
contemporâneos dele se propuseram a fazer a mesma coisa
em seus respectivos países, mas nenhum deles, pelo
conhecimento que tenho, alcançou resultados tão brilhantes.

É difícil responder o que é arte sem fugir do óbvio. O óbvio seria dizer que arte brasileira é
aquela produzida em território nacional.
Devido às dezenas de influências e encontros culturais proporcionados ao longo da história
do país fica complicado definir uma característica exclusiva da arte brasileira. Mas pensando
por essa vertente acho possível afirmar que o heterogêneo é
uma característica das formas de expressões artísticas nacionais. Acho que a arte brasileira
tem o dom e a maldição de não ter receio de experimentar, de misturar, trazendo como
resultados obras únicas.”

Estudante do curso de História na UFVRafaella -



“A arte é a expressão, espontânea ou não, dos sentimentos que
reflete conjunturas sociais, experiências e vontades pessoais, sendo
representada de várias formas. Sua interpretação é dependente da
cultura, sensibilidade e gosto de cada indivíduo.
Levando em consideração sua vida, as batalhas e grandes
reviravoltas, penso que Charles Chaplin é o grande nome ligado à
arte. Não só por sua vida sofrida, mas também e principalmente
porque ajudou a criar e difundir o cinema. Foi ator, músico,

compositor, diretor, entre outras coisas no mundo da arte. Seu cinema diz muito, mesmo com
a ausência de diálogo. Só um verdadeiro gênio tem este poder.”

- Estudante do curso de Geografia na UFV)Pedro Santos

“A arte brasileira é uma miscelânea perturbada tanto pela arte local
e quanto pela arte do mundo global. Considero a arte brasileira sem
especificidades, portanto, esse conceito não é uma crítica negativa
e sim um jeito brasileiro de fazer arte. Talvez a justificativa por
essa arte de não propostas particulares se deve a motivos
geográficos, políticos, culturais e sociais. Focando nesse último,
acredito que devido às necessidades de inclusão, de falar e ao
mesmo tempo de silenciar, de superar ou de relatar a realidade, de
criticar e de "ludificar" a falta de completude, que hoje é a essência
da arte brasileira. Talvez no futuro essa essência se transforme em
pura completude brasileira.
Atualmente o expoente da arte no Brasil, considerando minhas
vivências, é a "mídia artística” porque considero que um expoente
artístico é algo que consegue abranger e influenciar ou até mesmo
alienar o maior número de pessoas e nada mais interessante que

usar da arte para isso! Como exemplo, temos a banda Calipso que utilizou de o ritmo
contagiante mais comum no estado do Pará que sensibilizou a maior parte do país através da
mídia. Como outro exemplo, posso citar a disseminação da dança de salão depois do sucesso
de um quadro de um programa de televisão muito assistido pela massa da população. Posso
considerar que esse expoente pode ser positivo para a ascensão da arte, principalmente da
dança, pois faz a população enxergar outras formas de arte. Porém tem o lado negativo, que é
aquele próprio da mídia, o poder de alienar, de mostrar somente um ponto de vista sem
causar reflexão nas pessoas.”

Estudante do curso de Dança na UFVMarília Mateus -

“Considero a arte brasileira como aquela realizada por um
brasileiro, que nasceu ou foi criado sob a influência do país e que
represente em sua forma de pensar e agir o povo brasileiro, sem ser
piegas, que tenha a cor e o sangue do Brasil nas veias. Uma arte
que leve o nome do Brasil em todos os lugares, valorizando o país,
mas com opinião crítica frente aos aspectos bons e negativos, sejam
estes a política, educação, cultura, arte, mídia, etc.
Em minha opinião Villa Lobos um grande expoente. Apesar de
vários autores criticarem o mesmo, por não realizar um trabalho
tipicamente brasileiro ou de ser influenciando por outros
compositores estrangeiros, acredito que ele foi um dos primeiros
artistas que conseguiram representar o Brasil artisticamente dentro

e fora do país, com um trabalho marcado com traços da nacionalidade e do homem
brasileiros do norte ao sul. Um trabalho de aperfeiçoamento da música e do processo de
composição, um expoente para o mundo frente à visão artística e musical que nos deixou.”

- estudante do curso de Dança na UFVPaulo César


