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1) 

Auguste Rodin 

  

 

 
"A Idade do Bronze" (1876) 

 

• BIOGRAFIA:  

Site: https://www.ebiografia.com/auguste_rodin/ 

 

• ARTE NA TELA - pgm. 22: EXPOSIÇÃO AUGUSTE RODIN - (Programa Arte na Tela)  

Apresenta “a trajetória do artista considerado um dos grandes escultores da história: Auguste Rodin. 

Reconhecido pelo seu trabalho em mármore e bronze, e por inserir a escultura em um cenário onde a pintura 

era a principal manifestação artística, Rodin desenvolveu uma estética própria e inovou com suas obras. 

Trouxe para estática e rígida escultura, movimentos e gestos”. 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ndtwG78ghBM&t=169s 

• MUSEU RODIN DE PARIS – pelo fotógrafo Leandro Dias 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WJiumu_jdPg 

Auguste Rodin (1840-1917) 

Auguste Rodin (1840-1917) nasceu em Paris, 
França, no dia 12 de novembro de 1840. Filho 
de um modesto funcionário do departamento 
de Polícia recebeu apoio da família para suas 
inclinações artísticas. Com 14 anos ingressou 
na Escola Imperial especializada em artes e 
matemática onde aprendeu a desenhar e 
modelar, sob a orientação de Lecoq de 
Boisbaudran e de Louis Pierre Gustave Fort, 
"O Pensador", "O Beijo", "A Porta do Inferno", 
são algumas de suas famosas esculturas. Foi 
um dos artistas mais influentes do século XX... 
Sua escultura "O Homem do Nariz Quebrado" 
foi recusada para o Salão de 1864... 
 
 
 
 
... Em 1871, Auguste Rodin foi para Bruxelas, 
acompanhando Carrier, para decorar a Bolsa do 
Comércio. Em 1875 foi para a Itália, onde apreciou 
as obras de Michelangelo. Sua primeira escultura 
exposta ao público foi "A Idade do Bronze" (1876), 
com traços chocantes para o gosto da época, 
provocando grande escândalo. 
 
Referência: 

FRAZÃO, Diva. Frida Kahlo. eBiografia, 2019. Disponível 

em:  < https://www.ebiografia.com/auguste_rodin/ > 

Acesso em: 21 jun. 2020. 
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2)  

Claude Monet 

  

 

 

 
Banhistas de Grenouillière (1869) 

 

 

• Biografia:  

Site: https://www.ebiografia.com/claude_monet/ 

 

• Claude Monet Música Listz Chopin- Consuelo Albert Más 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XEcSwnDieF0 

Claude Monet (1840-1926)  

“Foi um pintor francês considerado um dos mais 
importantes pintores da Escola Impressionista. O 
termo impressionista surgiu durante uma 
exposição realizada em 1874, quando o quadro de 
Monet, "Impressão, Nascer do Sol", foi criticado por 
retratar a “impressão” de uma cena e não a 
realidade.  O termo que fora usado 
pejorativamente se tornou corrente e Monet 
passou a ser considerado o chefe da Escola 
Impressionista, uma das mais importantes da 
história da pintura. Seu quadro encontra-se hoje no 
Museu Marmottan Monet, em Paris ...” 
 

 

 

“No verão de 1869, Claude Monet e Auguste Renoir 

se instalaram no balneário de Bougival, uma 

pequena comunidade localizada na margem 

esquerda do Rio Sena, onde produziram uma série 

de telas consideradas como os primeiros exemplos 

do estilo que posteriormente seria denominado de 

“Impressionista”. Os quadros produzidos ao ar livre 

retratavam a natureza, a luz do Sol na água, as 

mudanças de luz, tudo com pinceladas largas que 

iam de encontro à tradição acadêmica da época. É 

dessa época a tela Banhistas de Grenouillière ...” 

 

Referência: 
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em:  < https://www.ebiografia.com/claude_monet/ > 

Acesso em: 21 jun. 2020. 
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3)  

Frida Kahlo 

  

 

 

Sua primeira obra

 
Autorretrato com um vestido de veludo (1926) 

 

 

• Biografia:  

Site: https://www.ebiografia.com/frida_kahlo/ 

 

• Documentário Vida e Obra de Frida Kahlo (Canal Futura) 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=V3AuyynyYdw 

 

 

 

Frida Kahlo (1907-1954) 

“Foi uma pintora mexicana conhecida por seus 
autorretratos de inspiração surrealista e também 
por suas fotografias. 
Frida Kahlo, nome artístico de Magdalena Carmen 
Frida Kahlo y Calderón, nasceu na vila de 
Coyoacán, no México, no dia 6 de julho de 1907. 
Filha de pai alemão e mãe espanhola desde 
pequena teve uma saúde debilitada. Com seis anos 
contraiu poliomielite que lhe deixou uma sequela 
no pé. Com 18 anos, sofreu um grave acidente de 
ônibus que a deixou um longo período no hospital. 
Apesar de deprimida e incapacitada de andar, 
Frida passou a pintar sua imagem, com um espelho 
pendurado na sua frente e um cavalete adaptado 
para que pudesse pintar deitada. Dizia: “Para que 
preciso de pés quando tenho asas para voar”. Sua 
primeira pintura foi “Autorretrato em um Vestido 
de Veludo”, dedicado a Alejandro  
Gómez Arias, seu ex-noivo”. 
 

“Para que preciso de pés quando tenho asas 

para voar”. Frida Kahlo 
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FRAZÃO, Diva. Frida Kahlo. eBiografia, 2019. Disponível 

em:  < https://www.ebiografia.com/frida_kahlo/ > 

Acesso em: 21 jun. 2020. 

 

 

https://www.ebiografia.com/frida_kahlo/
https://www.youtube.com/watch?v=V3AuyynyYdw
https://www.ebiografia.com/frida_kahlo/
http://www.ibram.df.gov.br/images/Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental/UNESCO%20E%20MEC%20-%20Vamos%20cuidar%20do%20Brasil.%20Conceitos%20e%20Pr%C3%A1ticas%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental%20na%20Escola.pdf
http://www.ibram.df.gov.br/images/Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental/UNESCO%20E%20MEC%20-%20Vamos%20cuidar%20do%20Brasil.%20Conceitos%20e%20Pr%C3%A1ticas%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental%20na%20Escola.pdf


Indicações de leituras e/ ou pesquisas 

 

Referências: 

 

1. AUGUSTE RODIN  

AUGUSTE Rodin. Britânnica Escola. Disponível em:  < https://escola.britannica.com.br/artigo/Auguste-
Rodin/483014 > Acesso em: 21 jun. 2020. 
 
FUKS, Rebeca. O Pensador, de Rodin. Cultura Genial. Disponível em:  < https://www.culturagenial.com/o-
pensador-de-rodin/> Acesso em: 23 jun. 2020. 
 

OLEQUES, Liane Carvalho. Auguste Rodin. Infoescola. Disponível em:  < 

https://www.infoescola.com/biografias/auguste-rodin/> Acesso em: 21 jun. 2020. 

 

 

2. CLAUDE MONET 

CLAUDE Monet. Britânnica Escola. Disponível em:  < https://escola.britannica.com.br/artigo/Claude-

Monet/481939> Acesso em: 21 jun. 2020. 

 

FUKS, Rebeca. 10 obras-chave para compreender Claude Monet. Cultura Genial. Disponível em:  < 

https://www.culturagenial.com/obras-monet/> Acesso em: 23 jun. 2020.  

 

OLEQUES, Liane Carvalho. Claude Monet. Infoescola. Disponível em:  < 

https://www.infoescola.com/biografias/claude-monet/> Acesso em: 21 jun. 2020. 

 

 

3. FRIDA KAHLO 

FRIDA Kahlo. Britânnica Escola. Disponível em:  < https://escola.britannica.com.br/artigo/Frida-Kahlo/481631> 

Acesso em: 21 jun. 2020. 

 

FUKS, Rebeca. 10 mais deslumbrantes obras de Frida Kahlo. Cultura Genial. Disponível em:  < 
https://www.culturagenial.com/obras-frida-kahlo/> Acesso em: 23 jun. 2020.  
 

OLEQUES, Liane Carvalho. Frida Kahlo. Infoescola. Disponível em:  < 

https://www.infoescola.com/biografias/frida-kahlo/> Acesso em: 21 jun. 2020. 

 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Auguste-Rodin/483014
https://escola.britannica.com.br/artigo/Auguste-Rodin/483014
https://www.culturagenial.com/o-pensador-de-rodin/
https://www.culturagenial.com/o-pensador-de-rodin/
https://www.infoescola.com/biografias/auguste-rodin/
https://escola.britannica.com.br/artigo/Claude-Monet/481939
https://escola.britannica.com.br/artigo/Claude-Monet/481939
https://www.culturagenial.com/obras-monet/
https://www.infoescola.com/biografias/claude-monet/
https://escola.britannica.com.br/artigo/Frida-Kahlo/481631
https://www.culturagenial.com/obras-frida-kahlo/
https://www.infoescola.com/biografias/frida-kahlo/

