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FRENTE A  – ROMANTISMO 2ª SÉRIE – ARTE VISUAL – ANDREIA LEITE 

 
Lista 05 

 
ATENÇÃO: As questões a seguir, tratam-se da vídeoaula sobre Romantismo postada na quarta semana de 20/04 a 
24/04.  

Bom Estudo!  
 
01. O século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais causadas pela Revolução 

Industrial e pela Revolução Francesa. Do mesmo modo, a atividade artística tornou-se mais 
complexa. Podem ser identificados neste período movimentos artísticos de diferentes concepções e 
tendências como o Romantismo, o Realismo, o Impressionismo e o Pós-impressionismo. Destes 
movimentos o Romantismo se destaca como a primeira e mais forte reação ao Neoclassicismo. 
Quanto às características do Romantismo, analise os itens abaixo e julgue-os:  
A) O artista romântico procurou se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre 

expressão.  
B) A valorização dos sentimentos, da intuição e da imaginação foi um dos princípios da criação 

romântica. 
C) O romantismo não valorizava a natureza, pois seus artistas acreditavam na tristeza e 

consideravam a natureza alegre. 
D) Ao negar o Neoclassicismo, o Romantismo se aproximou do Renascimento.  
E) Os artistas românticos se preocupavam em valorizar e até copiar a arte greco-romana.  
F) As artes visuais do romantismo basearam seu conteúdo político na antiguidade clássica, 

satirizando os falsos ideais de liberdade da Revolução Francesa (1789). 
G) O romantismo se opunha ao racionalismo e ao rigor do neoclassicismo, defendendo a liberdade 

de criação e privilegiou a emoção sobre a forma. 
H) As obras românticas valorizavam o individualismo, o sofrimento amoroso, a religiosidade cristã, 

em detrimento da natureza e dos temas nacionais e do passado. 
 
02. As artes plásticas, bem como a literatura, carregam as marcas do momento histórico no qual são 

produzidas. O século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais causadas pela 
Revolução Industrial e pela Revolução Francesa do final do século XVIII. Sendo assim, a atividade 
artística tornou-se complexa. Os artistas românticos procuraram se libertar das convenções 
acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Goya, Turner, Constable e 
Delacroix foram importantes pintores do período. A tela a seguir, do francês Eugene Delacroix 
(1798-1863), apresenta as seguintes características gerais: nacionalismo, valorização dos 
sentimentos e da imaginação, da natureza como princípios da criação artística e dos sentimentos do 
presente. 
 
Leia a tela atentamente. Em seguida, julgue as assertivas que se seguem a ela. 

 

 
A liberdade guiando o povo, Delacroix – 1830. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

I. A valorização dos sentimentos e da imaginação são características do Romantismo e é explicita 
na imagem de Delacroix. 

II. Na sua liberdade guiando o povo, Delacroix pintou um reflexo das lutas políticas que ocorriam 
em seu redor (embora tenha nascido pouco depois da Revolução Francesa, viveu em uma França 
bastante turbulenta). 

III. A figura da "liberdade" romântica, iluminada em sua criação, pode ser traduzida pelas palavras 
do próprio pintor: "Uma vida inteira não me basta para produzir tudo o que tenho em mente". 

 
Está (ão) correta (s): 
A) todas as alternativas. 
B) apenas I e II. 
C) apenas II e III. 
D) apenas I e III. 
E) apenas a III. 

 
03. 

 
O Fuzilamento de 3 de Maio de 1808, Goya y Lucientes. 

 
A cena retratada no quadro acima simboliza a 
A) estupefação diante da destruição e da mortalidade causadas por um tipo de guerra que 

começava a ser feita em escala até então inédita. 
B) razão, propalada por filósofos europeus do século XVIII, e seu triunfo universal sobre o 

autoritarismo do Antigo Regime. 
C) perseverança da fé católica em momentos de adversidade, como os trazidos pelo advento das 

revoluções burguesas. 
D) força do Estado nacional nascente, a impor sua disciplina civilizatória sobre populações rústicas e 

despolitizadas. 
E) defesa da indústria bélica, considerada força motriz do desenvolvimento econômico dos Estados 

nacionais do século XIX. 
 


