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 LER e COPIAR no seu caderno o texto abaixo. (Podem imprimir e colar, se preferirem.) 
 

AS NOVAS ARTES NO MUNDO 
As novas artes representam novos caminhos para a expressão humana. Uma de 

suas características é que combinam outras artes, e frequentemente utilizam a tecnologia 

de alguma forma. É bom conhecê-las ou tê-las em mente, já que podemos encontrar 

nelas, novas formas de expressão e novos caminhos para explorar a criatividade. 
 

AS ARTES CLÁSSICAS: 

As artes clássicas são aquelas que existem desde a antiguidade e que, tradicionalmente, 

acompanharam o homem e a sociedade ao longo da história. 

Vamos relembrá-las? As seis artes clássicas são as seguintes: 
 

PINTURA  –  ESCULTURA  –  MÚSICA  –  DANÇA  –  ARQUITETURA  –  LITERATURA 
 

O CINEMA é considerado a sétima arte. Surgiu somente no século XX e, de uma forma ou 

de outra, reúne todas as demais artes. É considerado o pioneiro das novas artes no mundo. 
 

AS NOVAS ARTES: 

A vida urbana e o avanço crescente da tecnologia mudaram o panorama mundial. As novas 

artes surgiram como uma resposta a essas mudanças na forma de perceber, sentir e expressar o 

mundo. Algumas das novas artes no mundo são as seguintes: 
 

 FOTOGRAFIA – A fotografia é uma das novas artes que mais se popularizaram.  

 CIRCO – São muitos os talentos apresentados nos espetáculos circenses. Pertencente as 

artes cênicas, combina teatro, música e dança. 

 GASTRONOMIA – A cozinha é uma atividade que pode alcançar níveis de complexidade 

enormes. Um prato bem executado e bem apresentado, é considerado hoje uma “obra de 

arte”. Também é uma forma de expressão individual e social, por isso é considerada uma das 

novas artes. 

 HQ (HISTÓRIAS EM QUADRINHOS) – Combina pintura, literatura e cinema para oferecer 

uma nova forma de expressão, que começou com o desenvolvimento dos meios de 

comunicação impressos.  

 NOVAS TENDÊNCIAS ARTÍSTICAS – Dentro das novas artes há várias formas de 

expressão que se encontram nas artes plásticas, como por exemplo: a arte digital; a arte 

multimídia, interativa e eletrônica; o grafite; a arte urbana; a land-art e a body-art.  
 

São muitos os estudos que evidenciam o potencial da arte no bem-estar pessoal. O ideal 

seria que todos nós incluíssemos dentro de nossas vidas um espaço para a criação artística.  

Quando o assunto é arte, o importante não são apenas os resultados, e sim a prática!  

Está claro que nem todos podem ser grandes artistas, ou alcançar excelentes resultados 

nos trabalhos realizados. Mas podemos aproveitar o momento da criação... O essencial é que 

utilizemos a prática como forma de expressão, seja na área das artes clássicas ou no mundo das 

novas artes! 

_____________________________________________________________________________ 

ATENÇÃO: Deixe esta atividade pronta no caderno. Não precisa enviar por e-mail. 

Professora de ARTE: Giselle Kühl Caldat  
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