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RESUMO: O reconhecimento da dignidade da pessoa humana é um conceito 
intrinsicamente vinculado à liberdade do homem de manifestação das suas 
pluralidades e idiossincrasias. Nessa senda, os movimentos artísticos da pintura 
advindos dos diferentes contextos sociais, jurídicos, políticos e territoriais a eles 
ligados fornecem uma gama de referenciais aptos à elucidação das diversas 
críticas e aspirações sociais veiculadas nas artes plásticas. A renovação da 
pintura, analisada sob o prisma da mudança sistemática dos fatores de sua 
relação histórica, portanto, torna-se método idôneo da apresentação do 
paradigma sociocultural que viabiliza a representação dos ideais do imaginário 
coletivo, para além do individual, veiculados nas obras e projetos teóricos dos 
inúmeros artistas enquadrados nos mais diversificados movimentos estéticos. A 
dignidade da pessoa humana irradia toda a conformidade da construção 
legislativa, e associa a seu conteúdo a inalienabilidade da liberdade do homem, 
considerando-o como parte da sociedade e também do Estado. Sua importância 
advém desde os primórdios do Estado Liberal de Direito, passando por 
sucessivas significações até uma construção de magnitude mais densa e 
consistente culminada com o Estado Democrático de Direito: nesse contexto, as 
também sucessivas mudanças e renovações artísticas da pintura, perpassadas 
da censura à liberdade, são fontes ricas de análise da construção jurídica 
referentes aos direitos humanos e possibilitam integração das artes plásticas no 
Direito, ramo aparentemente diverso. Assim, seguindo o percalço de um estudo 
exploratório e descritivo da pesquisa visual e, eventualmente teórica, de grandes 
expoentes da pintura atinentes a distintos movimentos artísticos na Europa e 
América-Latina, pode-se fazer uma abordagem qualitativa das influências 
recíprocas dos direitos humanos na pintura e da importância do contexto para a 
formação de uma identidade de imaginário coletivo que retrata e vivifica a 
renovação de paradigmas que traduzem a realidade e as aspirações sociais 
afeiçoadas ao cenário experimentado pelo homem naquele interregno. Espera-
se, dessa forma, analisar de modo sistemático a relação dialógica pertencente 
ao Direito e à Arte com vistas a uma comunicação tal, que permita integração de 
seus conteúdos na elucidação dos diferentes significados de dignidade e 
liberdade do homem e na construção de um conceito mais efetivo de proteção 
das idiossincrasias humanas, pautadas no respeito, tolerância e valorização da 
pintura na integração jurídica, tendo em vista que ambos são formas de produção 
e manifestação artística e, igualmente, passam por variadas acepções 
semânticas vinculadas a seu tempo. 
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