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01  a) Resposta pessoal. Ao � nal da discussão, o aluno deve 
perceber que o quadro Guernica representa a dissolução 
da existência, resumindo-se a fragmentos na representa-
ção cubista de Picasso. As transformações na anatomia 
dos seres retratados, de certa forma irreais, conseguem 
transmitir o absurdo signi� cado ou a ausência total de 
sentido na realidade gerada pela guerra. Mais que repre-
sentar a desolação e a morte, o quadro, como registro 
histórico, faz com que a humanidade nunca se esqueça 
das atrocidades in� igidas por ela.

b) Resposta pessoal.

02  a) A cena reporta à tortura. 
b) Trabalho de pesquisa. O Teatro Popular de Arte (TPA) 

é um grupo pernambucano, composto por estudantes, 
universitários, professores, administradores, funcioná-
rios públicos, comerciários e industriários de Petrolina, 
PE, e Juazeiro, BA. O objetivo desse grupo é, por meio 
da arte cênica, promover o desenvolvimento cultu-
ral e intelectual na região do Vale São Francisco. Foi 
fundado em 1989 e é um grupo que foge aos padrões 
tradicionais.

c) Trabalho de pesquisa. Com a fundação, em 1948, do 
Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) em São Paulo, a 
dramaturgia se pro� ssionaliza no Brasil com equipa-
mentos modernos de luz e de som e com a contra-
tação de técnicos europeus. Diretores, cenógrafos e 
iluminadores estrangeiros formaram pro� ssionais no 
Brasil, revelando nomes que marcaram para sempre a 
dramaturgia e lançaram os primeiros passos da teledra-
maturgia brasileira, como Paulo Autran, Tônia Carrero e 
outros. O TBC passou a ser referência, formando exce-
lentes pro� ssionais, in� uenciando o Teatro de Arena e 
o Teatro O� cina e também dando origem à Companhia 
Cinematográ� ca Vera Cruz.

03  B

 O artista Abraham Palatnik é um pioneiro da Arte Ciné-
tica no Brasil, e sua obra Objeto cinético é uma arte em 
movimento, feita de móbiles que mudam de posição com 
o tempo; por isso, o nome de arte cinética (kineticos = 
movimento em grego). 

04  D

 Na segunda metade do século XIX, os trabalhadores eram 
explorados, e as condições de trabalho eram extrema-
mente precárias. A frase que melhor descreve essa situa-
ção é o trecho do Hino à morte de Pierre de Ronsard: 
“Escravo do trabalho, não somente em nós homens / Que 
verdadeiros � lhos do sofrimento e de misérias somos”.

05  E

 Com base na leitura das imagens, pode-se observar que 
os artistas utilizaram recursos distintos para trazer diferen-
tes interpretações do mundo do trabalhador rural. Cada 
um dentro de seu contexto histórico, mas ambos buscam, 
em comum, oferecer um sentido à realidade.

FIXAÇÃO

Capítulo 1

Liberdade de expressão e expressão da 
liberdade

01  Atividade em grupo.

02  a) Atividade em grupo.
b) Apresentação coletiva.

03  a) A frase “Pai, afasta de mim esse cálice” sintetiza uma 
súplica por algo que se deseja ver longe. Boa parte da 
música faz uma analogia entre a Paixão de Cristo e o 
sofrimento vivido pela população aterrorizada com o 
regime autoritário. 

b) O refrão faz uma alusão à agonia de Jesus no calvário, 
mas a ambiguidade da palavra cálice, em relação ao 
imperativo cale-se, remete à atuação da censura. 

c) Refere-se a outra realidade, na qual os cidadãos não 
tivessem sua individualidade e seus direitos anulados.

d) Atividade em grupo.
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