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BEM VINDO! 

 

 

Caro estudante, 

 

    Vamos voltar aos estudos? 

 

      Começar uma nova etapa da vida, sempre nos proporciona conhecer outras pessoas, 

lugares, histórias e nos oferece a chance de ir além de onde estamos. 

 

     Você vai aprender coisas importantes e com certeza terá condições de conhecer e 

desenvolver com maior consciência as características em relação ao conhecimento, 

aprendizagem e sua formação. 

 

      Contamos com seu empenho e participação para que você tenha sucesso. 
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                  APRESENTAÇÃO 

 
     Sabemos quanto é difícil para os jovens, adultos e idosos se dedicarem de forma 

presencial aos estudos no espaço escolar atualmente, principalmente quando há a 

necessidade de trabalhar, ou porque parou de estudar há algum tempo, ou por tantos 

outros porquês. 

 

     A responsabilidade de estar diariamente em uma escola é, muitas vezes, um obstáculo 

para a retomada dos estudos. 

 

      Nesse contexto a EJA II Semipresencial se apresenta como uma alternativa  para 

garantir o direito à educação aos que não conseguem frequentar regularmente a escola, 

tendo, assim, a opção de realizar um curso com presença flexível que tem um olhar sobre 

as experiências de vida, aprendizagem ao longo da vida e formação. 

 

      Para apoiar os estudantes como você ao longo de seu percurso escolar foi organizado 

material específico para os essa modalidade de ensino. 

 

     Os Cadernos de Estudos apresentam textos que abordam e discutem os conteúdos 

propostos para cada área do conhecimento e atividades para você por em pratica o seu 

conhecimento. 

 

      Nesses Cadernos, você ainda terá espaço para registrar suas dúvidas, para que possa 

discuti-las com o professor sempre que for a escola. 

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação de São João de Meriti, apresenta 

os Cadernos do Estudo da Educação de Jovens e Adultos II Semipresencial. 

 

     Esperamos que você conclua o Ensino Fundamental e, continue estudando e buscando 

conhecimentos para seu desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. Afinal, o conhecimento é o bem mais valioso que adquirimos na vida. 

 

Bons estudos! 

 

Secretaria Municipal de Educação
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Caro estudante, 

 

Bem-vindo ao Caderno de Estudos 9ª etapa de Artes Visuais – Ensino Fundamental – 

da EJA II Semipresencial 

 

UNIDADE 1 
 

A ARTE DO FIM DO SECULO XIX NA 

EUROPA 
    

IMPRESSIONISMO 

 

    O Impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que 

ocorreu no momento da chamada "Belle Époque" (1871-1914). 

    Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, 

sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. 

   O termo "Impressionismo" é fruto da crítica a uma obra de Claude Monet, 

"Impressão, nascer do sol", de 1872. 

               

                 Impressão, nascer do sol (1872), de Claude Monet 

 Pintura impressionista 
 

     Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A 

intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação 

solar em determinados momentos do dia. 
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Esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam 

aos ensinamentos do realismo acadêmico. 

    No entanto, foram influenciados pelas correntes positivistas da segunda metade do 

século XIX, as quais primavam pela precisão e o realismo. 

     Esse novo estilo artístico concorria com produções acadêmicas. Para isso, havia 

locais fora dos circuitos tradicionais da arte, como era o caso dos Salons, onde os 

pintores impressionistas realizavam exposições exibindo suas telas. 

      Vale citar que as orientações estéticas impressionistas estão presentes nas produções 

gráficas, na propaganda e noutras formas de comunicação de massa. Até os dias atuais 

elas seguem influenciando novas estéticas. 

 Obras impressionistas 
 

1. Almoço na Relva 

 
 

 

 

 

 

 

2.Almoço dos barqueiros 

 

 
 

 

POLÊMICA E 

INOVAÇÃO 

Esse é um 

quadro de 

Édouard Manet, 

finalizado em 

1863. O título 

original é Le 

Déjeuner sur 

l'herbe. A cena 

causou 

estranheza e 

polêmica na 

época por exibir 

uma jovem nua 

entre dois 

homens. 

 
ILUMINAÇÃO 

E VIGOR 

Essa é uma obra 

de Pierre-Auguste 

Renoir feita em 

1881, e retrata um 

grupo de amigos. 

Seu título original 

é Le Déjeuner des 

canotiers. 
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3. Série de pintura Nenúfares 

 

4.Bailarina inclinada 

 

A DANÇA 

DAS CORES 

Essa obra faz 

parte da série 

de telas que o 

pintor Claude 

Monet 

realizou entre 

1914 e 1926 

representando 

o jardim de 

sua casa. As 

pinturas 

foram feitas 

em seus 

últimos anos 

de vida. 

 

LEVEZA E 

MOVIMENTO 

 Feita em 1883, Edgar 

Degas, em nossa 

dançarina é vista 

dançando com os 

braços cruzados e com 

o pé levantado. A vista 

é tirada de uma caixa 

perto do palco, 

portanto, com uma 

perspectiva nítida. 

Podemos apreciar 

fundamentalmente a 

harmonia de azuis, 

verdes e amarelos, com 

alguns toques em 

laranja, com cores 

essencialmente frias. 
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 Características do Impressionismo 

 

 Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos; 

 Figuras sem contornos nítidos; 

 Sombras luminosas e coloridas; 

 Misturas das tintas diretamente na tela, com pequenas pinceladas. 

 

     Os pintores impressionistas buscaram reproduzir as sombras de modo luminoso e 

colorido. O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do 

instante, tal qual a impressão visual que nos causam. 

Portanto, a tonalidade preta é evitada em obras impressionistas plenas. De modo 

semelhante, a presença dos contrastes e de transparências luminosas auxiliam no 

desvanecimento da forma, percebida agora sem contornos. 

     Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como as 

religiosas, buscando momentos cotidianos fugazes. 

     Ademais, procuravam uma expressão artística que estivesse focada nas impressões 

da realidade em detrimento da razão e da emoção. 

Como perceberam a fonte das cores nos raios solares, buscaram captar a mudança no 

ângulo dos mesmos e na implicação disso na alteração de cores. Procuravam também 

realizar as misturas cromáticas na própria tela, fixando as tintas em pequenas manchas 

de cor. 

     Isso porque a luz para os impressionistas construía a forma, captava a mesma 

paisagem nos diversos momentos do dia e nas várias estações do ano. 

Principais artistas do Impressionismo 

 

No grupo original dos pintores impressionistas estavam: 

 Édouard Manet (1832-1883) 

 Alfred Sisley (1839-1899) 

 Camille Pissarro (1830-1903) 

 Edgar Degas (1834-1917) 

 Auguste Renoir (1841-1919) 

 Claude Monet (1840-1926) 

     Vale lembrar que o artista Manet é considerado também um pintor do 

chamado Realismo. 

Mulheres Impressionistas 

Apesar de pouco se falar sobre as mulheres na história da arte, algumas estavam 

também expressando-se artisticamente. No impressionismo, houve a presença feminina 

não apenas como modelos, mas também como pintoras. Podemos citar alguns nomes, 

como: 

 Berthe Morisot (1841-1895) 

 Mary Cassatt (1844-1926) 

 Eva Gonzalès (1849- 1883) 

 Lilla Cabot Perry (1848-1933) 

 

https://www.todamateria.com.br/manet/
https://www.todamateria.com.br/vida-e-obra-de-renoir/
https://www.todamateria.com.br/monet/
https://www.todamateria.com.br/realismo-arte/
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 Impressionismo no Brasil 
 

             Após se consagrar no exterior, o Impressionismo chega ao Brasil. Nesse 

momento, o nacionalismo está a constituir uma “Escola Brasileira de Artes", daí não ter 

surtido muito impacto a princípio. 

                  Roupa 

estendida (1944), de Eliseu Visconti 

      No Brasil, podemos citar como representante mais importante do Impressionismo, o 

italiano Eliseu Visconti (1866-1944), radicado no país. Atualmente, há também o pintor 

Washington Maguetas (1942). 

     Também notamos tendências impressionistas nos trabalhos de Almeida Júnior 

(1850-1899), Anita Malfatti (1889-1964), Georgina de Albuquerque (1885-1962) e João 

Timóteo da Costa (1879-1932). 

     A literatura impressionista tem como características a valorização das emoções e 

sensações, a importância da memória, com a busca por um tempo que não existe mais e 

o enfoque em sentimentos individuais. 

    Destacam-se como escritores impressionistas o francês Marcel Proust (1871-1922) e 

os brasileiros Graça Aranha (1868-1931) e Raul Pompeia (1863-1985). 

 Impressionismo e Fotografia 
 

     O advento da fotografia permitiu aos pintores se libertarem da função figurativa da 

imagem. 

     Assim, passaram a experimentar novas técnicas, levando em conta os efeitos ópticos 

descobertos sobre a composição de cores e a formação de imagens na retina do 

observador. 

https://www.todamateria.com.br/graca-aranha/
https://www.todamateria.com.br/raul-pompeia/
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     Isso permitiu a exploração de novos parâmetros estéticos, dando ênfase na luz e no 

movimento. Além disso, os pintores também influenciaram-se pela linguagem 

fotográfica no que diz respeito ao enquadramento e à espontaneidade. 

   E ainda havia alguns pintores que estavam experimentando também as técnicas 

fotográficas, como era o caso de Edgar Degas. 

   A primeira exposição foi organizada em 1874 no ateliê do fotógrafo Maurice Nadar 

para expor as obras experimentais de jovens pintor 

 

 Impressionismo e Pós-Impressionismo 
 

     O Pós-Impressionismo é uma tendência artística que surgiu em finais do século XIX, 

mais precisamente a partir de 1886 - quando ocorreu a última exposição impressionista - 

até o surgimento do cubismo. 

      
Tarde de domingo na Ilha da Grande Jatte (1884-1886), de Seurat. A tela exibe a técnica 

do pontilhismo 

 

À esquerda, 

fotografia de 

Degas, 

(1896). À 

direita, Danç

arina com 

leque (1879), 

também de 

Degas 
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    Nessa exposição, participaram dois pintores - Georges Seurat (1859-1891) e Paul 

Signac (1863-1935) - com obras que apresentavam um novo tipo de pincelada. Essa 

maneira inovadora de pintar ficou conhecida como Pontilhismo, na qual a tinta é 

depositada na tela em pequenos pontos, fragmentando totalmente a imagem. 

    Ainda que tenha se inspirado no impressionismo, a arte pós-impressionista revela 

preocupações com a subjetividade humana. Ou seja, as obras desse período expressam 

as emoções e sentimentos. 

    Essa arte é diferente da a arte impressionista, a qual é marcada pelo aspecto 

“superficial” de reprodução da realidade, deixando de lado olhares mais densos sobre a 

existência humana. 

    Além disso, os pós-impressionistas buscavam outras maneiras de trabalhar a cor, a 

luz e os conceitos de tridimensionalidade. 

    Na arte pós-impressionista merecem destaque os artistas: Cézanne, Gauguin, Van 

Gogh, Seurat, Signac e Toulouse-Lautrec. 

 

 

 PÓS-IMPRESSIONISMO 

 
 

        O Pós-Impressionismo foi uma tendência nas artes que ocorreu na França no final 

do século XIX e início do XX. 

Esse movimento inovador começa a despontar em 1880 e permanece até o surgimento 

do Cubismo, em 1907. 

      Na realidade, essa corrente organiza-se de maneira espontânea, inspirando-se e ao 

mesmo tempo confrontando o chamado impressionismo. 

      O termo pós-impressionismo foi utilizado pela primeira vez pelo crítico de arte 

britânico Roger Eliot Fry (1866-1934), para designar as obras expostas 

na Grafton Galleries, em Londres, em 1910. 

     A exposição incluía pinturas de Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. 

Ao lado do pintor francês Georges Seraut, eles foram os mais importantes 

representantes dessa nova tendência. 

     Os pós-impressionistas valorizavam a expressão do lado subjetivo, humano, 

emocional e sentimental. Dessa forma, o novo espírito que surgia se distanciava do 

impressionismo, na medida em que não buscava somente elementos técnicos, estudos da 

luz natural nos objetos e reprodução da realidade, como fizeram seus antecessores. 

     De tal modo, ainda que tenham criado uma nova tendência, muitos artistas do pós-

impressionismo fizeram parte do impressionismo, pois o novo movimento pode ser 

considerado uma extensão ou desenvolvimento maior da escola impressionista. 

https://www.todamateria.com.br/pontilhismo/
https://www.todamateria.com.br/paul-cezanne/
https://www.todamateria.com.br/van-gogh/
https://www.todamateria.com.br/van-gogh/
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    Em resumo, os artistas que compõem o Pós-Impressionismo buscavam novos estilos, 

determinado por novos conceitos e formas, mas ainda assim utilizando intensamente 

elementos como a luz e a cor em suas obras. 

 Principais características do Pós-Impressionismo 

 
     A corrente pós-impressionista não foi homogênea, e da mesma forma, a arte 

produzida nesse período tem diversas características. 

     Entretanto, podemos elencar algumas particularidades nas obras dos artistas que se 

encaixaram nessa vertente. A saber: 

 Subjetivismo; 

 Liberdade cromática; 

 Valorização da luz e textura; 

 Técnica pontilhista; 

 Valorização de temas do cotidiano; 

 Bidimensionalidade em detrimento da perspectiva.  
  

Artistas importantes do Pós-Impressionismo 

 

     Alguns dos principais representantes dessa corrente artística 

foram: 

Paul Cézanne  

  

 

 

 

Maçãs e laranjas  
      Suas naturezas mortas são grandiosas pela espontaneidade 

dos tons. Com o tempo sua pintura tornou-se simplificada ao 

ponto de ser reduzida a limites quase geométricos, quase 

cubistas, conseguindo efeitos de perspectiva apenas pelo uso da 

cor 

Geometrização das 

formas naturais 

     Este quadro é parte de 

uma série de seis 

"naturezas mortas" 

executado em 1899, no 

estúdio de Cézanne em 

Paris. Encontramos de 

fato nesses quadros, os 

mesmos acessórios: 

pratos de faiança, jarros 

com decoração floral.    

    Seu princípio de 

composição também é 

semelhante com uma 

tapeçaria, fechando a 

perspectiva, recordando 

as pinturas Flamencas do 

século XVII. Mas o 

efeito dinâmico criado 

por uma construção 

espacial complexa e uma 

percepção subjetiva dos 

objetos destacam a 

abordagem 

essencialmente pictórica 

de Cézanne. 
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Paul Gauguin  

Mulheres do Tahiti, 1892. 

     "Como combinar forma sólida e padrão plano?" - Isso parece o problema que os 

pós-impressionistas costumavam se colocar. Nestas pinturas, Gauguin, que 

frequentemente usa a composição do friso fluente para esse mesmo fim, juntou a solidez 

e a superfície por outros meios. 

A vida noturna parisiense 

     A Dança no Moulin Rouge é uma importante pintura do francês Henri de Toulouse-

Lautrec que o artista produziu para marcar a inauguração do famoso estabelecimento em 

1889, o que significou para ele um dos momentos mais felizes de sua vida. 

     O Moulin Rouge é uma casa noturna tradicional que funciona como um cabaré até 

hoje. Um dos lugares mais elegantes e um dos pontos turísticos mais visitados de Paris, 

tem um moinho vermelho existente no terraço que funciona como um chamariz para os 

visitantes que passam por Montmartre. 

Touse-Lautrec 

https://arteeartistas.com.br/henri-de-toulouse-lautrec-biografia-e-principais-obras/
https://arteeartistas.com.br/henri-de-toulouse-lautrec-biografia-e-principais-obras/
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   A Palhaça Cha-U-Ka-O no Moulin Rouge 

 

Artista Henri de Toulouse-Lautrec 

Ano 1892 - 1895 

       

A pintura retrata perto de seu centro 

um grupo de três homens e duas 

mulheres sentados ao redor de uma 

mesa situada no chão do cabaré. Da 

direita para a esquerda, as pessoas na 

mesa incluem: Édouard Dujardin, 

dançarino La Macarona, fotógrafo 

Paul Secau e fotógrafo Maurice 

Guibert. No primeiro plano direito, 

aparentemente sentado em uma mesa 

diferente, há um perfil parcial, com o 

rosto iluminado por uma luz distinta, 

da dançarina inglesa May Milton. Ao 

fundo, à direita, está a dançarina do 

Moulin Rouge, La Goulue, e uma 

mulher. O fundo do centro-esquerda 

mostra o próprio Toulouse-Lautrec, 

bem como Gabriel Tapié de Céleyran 
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Van Gogh 

 
 

Noite Estrelada é 

uma pintura de Vin

cent van Gogh de 

1889. A obra 

retrata a vista da 

janela de um quarto 

do hospício 

de Saint-Rémy-de-

Provence, pouco 

antes do nascer do 

sol, com a adição 

de um vilarejo 

idealizado pelo 

artista 
O Quarto em Arles é 

uma série de três 

quadros 

do impressionista holand

ês Vincent van Gogh, 

pintados entre outubro 

de 1878 e setembro de 

1889. A obra é uma das 

mais conhecidas do 

artista. 
O famoso quadro retrata o 

quarto que Vincent van 

Gogh alugou numa 
pensão, na cidade 

de Arles, 

na França, país onde 
trabalhou durante quase 
toda a sua vida 
 

Vincent Willem van Gogh foi 

um pintor pós-impressionista holandês. Sua produção inclui retratos, autorretratos, 

paisagens e naturezas-mortas de flores e objetos. Desenhava desde a infância, mas 

deu início às atividades de pintura somente ao fim dos seus vinte anos. Muitos de 

seus trabalhos mais conhecidos foram finalizados durante os dois últimos anos de 

vida. Em pouco mais de uma década, produziu mais de 2 100 obras de arte, 

incluindo 860 telas a óleo e cerca de 1 300 aquarelas, desenhos, esboços e gravuras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-R%C3%A9my-de-Provence
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-R%C3%A9my-de-Provence
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impressionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://pt.wikipedia.org/wiki/1878
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 
 

 

 

1- Pensando na principal preocupação dos pintores impressionistas em sua arte, 

elabore uma explicação para o termo “impressionismo”. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2- Em seus procedimentos, os impressionistas tinham uma visão inovadora do 

trabalho com a cor. Qual era ela? 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3- Qual dos artistas baixo não pertencia ao grupo impressionista. 

 

A) Edgar Degas 

B) Claude Monet 

C) Auguste Rodin 

D) Auguste Renoir 

 

4- Explique no que consiste a técnica do pontilhismo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5- Gauguin e Cézanne foram incialmente ligados ao movimento impressionista. 

Mais tarde, sua pintura assumiu cainhos diferentes. Aponte que características 

evidenciam isso em cada artista. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6- A pintura de Van Gogh passou por diversos períodos. O primeiro deles está 

ligado ao convivo do pintor com os mineiros belgas. Os demais transcorreram 

em diferentes regiões da França. Quanto ao uso da cor, qual a característica 

amais marcante em seus trabalhos? 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7- Tanto Van Gogh como Toulouse-Lautrec viveram pouco: cerca de 37 anos. 

Entretanto, produziram obras extremamente originais e vigorosas. Sobre a 

pintura de Toulouse-Lautrec, responda: 

 

A) O tipo de personagens retratadas; 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

B) A Ambientação mais comum de seus quadros; 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8- Como referência a pintura de Van Gogh, abaixo você tem uma ilustração para 

colorir. Dê uma olhada em seus trabalhos para ter uma noção de qual paleta de 

cores usar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

UNIDADE 2 
 

VANGUARDAS EUROÉIAS.  
 

 

MODERNISMO 
 

 

           A Arte Moderna é o conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no 

final do século XIX e perdurou até meados do século XX. 

 

    Ela abrange especialmente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura  

 

 Principais Características da Arte Moderna 

 
     A arte moderna tem como principal característica o rompimento com os padrões 

vigentes. Tal aspecto se dá principalmente por conta de seu momento histórico. 

     Aconteceu em um período de grandes conquistas tecnológicas (como o invento da 

fotografia e do cinema), além da Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial e 

posteriormente a Segunda Guerra Mundial. 

     Assim, a arte também se transforma e passa a exercer cada vez mais um papel 

contestador, expressando de alguma forma as incertezas e dilemas da 

contemporaneidade. 

     Essa expressão artística transformou radicalmente o campo das artes ao quebrar com 

os formalismos, atingindo inclusive as estruturas gramaticais no campo literário. 

Suas principais características são: 

 Rejeição ao academicismo 

 Informalidade 

 Liberdade de expressão 

 Pontuação relativa 

 Aproximação da linguagem popular e coloquial 

 Figuras deformadas e cenas sem lógica 

 Abandono da representação das formas de maneira realista 

 Arbitrariedade no uso das cores 

 Urbanismo 

 Humor, irreverência 
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Principais Movimentos da Arte Moderna 

 
     Com o objetivo de criar uma nova tendência artística, surgiram diversos movimentos 

na Europa, dentre os quais destacamos: 

 Expressionismo 

     Expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século 

XX. 

     Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas 

históricas e talvez, o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão 

emocional do ser humano. 

     Edvard Munch é considerado o precursor do Expressionismo, tendo influenciado 

essa corrente artística com suas obras impactantes e cheias de carga emocional. 

      Sua obra mais importante é O Grito (1893). Ela representa uma das telas mais 

emblemáticas do movimento expressionista. 

 
 O Grito (1893) de Edvard Munch. À direita, detalhe da obra 
 
         Outro artista essencial para o surgimento da vertente foi o holandês Vincent Van 

Gogh, integrante do Pós-Impressionismo (visto na UNID|ADE 1 pagina 11).  

          Ele foi um homem que viveu intensamente a arte e transmitia em suas obras os 

sentimentos de maneira dramática e sem preocupar-se tanto com os efeitos técnicos da 

iluminação em suas composições. Uma de suas grandes obras é A Noite 

Estrelada (1889).  

https://www.todamateria.com.br/o-grito/
https://www.todamateria.com.br/pos-impressionismo/
https://www.todamateria.com.br/a-noite-estrelada/
https://www.todamateria.com.br/a-noite-estrelada/
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 Características do Expressionismo 

     Com uma visão trágica do ser humano, muito por conta do contexto histórico da 

Primeira Guerra Mundial, o Expressionismo, como o próprio nome sugere, busca ser 

uma expressão dos sentimentos e das emoções. 

     Assim, os artistas exageram e distorcem os temas em seu processo de catarse, 

revelando, sobretudo, o lado pessimista da vida. 

    Esta escola utilizou a arte enquanto forma de refletir a angústia existencialista do 

indivíduo alienado, fruto da sociedade moderna, industrializada. 

Dessa forma, podemos destacar como importantes características desse movimento: 

 contraste e intensidade cromática; 

 valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos, como a 

angústia e solidão; 

 dinamismo e vigor; 

 técnica abrupta e "violenta" na pintura, com grossas camadas de tinta; 

 valorização de temas sombrios, trágicos. 

 

Estilo expressionista 

 

      Já que compreende a deformidade do mundo real, o Expressionismo encontrou 

uma forma subjetiva para representar a natureza e o ser humano. 

A proposta do movimento despreza a perspectiva e a luz, pois o que importa mais para 

esses artistas é a maneira como se sente o mundo. 

      É frequente a temática da miséria, solidão e loucura, pois é um reflexo do espírito da 

época. Por outro lado, o Expressionismo defendia a liberdade individual por meio 

da subjetividade e do irracionalismo. 

Os temas abordados foram por vezes considerados depravados e subversivos, e 

buscavam conduzir o espectador à introspecção. 

      É interessante notar como no Expressionismo a objetividade da imagem se opõe ao 

subjetivismo da expressão. 

     Ou seja, o caráter objetivo é afastado da obra por meio da linha e da cor usadas de 

maneira emotiva, em formas retorcidas e agressivas. 

A corrente acontece em contraposição ao movimento impressionista, que se ocupava 

mais dos efeitos das luzes e cores. 

Já no expressionismo, a principal característica é a representação dos sentimentos e das 

emoções, procurando expressar as angústias e o universo psicológico da sociedade no 

início do século XX. 
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 Fauvismo 

 

     Fauvismo é o nome dado à tendência estética na pintura que buscou explorar ao 

máximo a expressividade das cores na representação pictórica. 

 

     O Fauvismo teve origem no final do Século XIX, ao contar com precursores 

como Paul Gauguin e Vincent Van Gogh. O estilo destes dois artistas, que trabalharam 

juntos no mesmo ateliê, guardava semelhanças e foi imitado pelos chamados fauvistas 

principalmente no uso exacerbado 

das cores agressivas e a representação 

plana, que imprimia grande teor 

dramático à representação pictórica. 

 

A tendência fauvista não só 

revolucionou o uso das cores na 

pintura moderna como foi uma das 

origens dos posteriores movimentos 

de ruptura estética nas artes plásticas. 

 

    O Fauvismo foi um movimento 

relativamente curto, durando 

entre 1898/1906 e 1908, mas 

revolucionou o conceito de cor na arte 

moderna. Rejeitaram a paleta 

impressionista de cores suaves e 

cintilantes, em favor das cores 

violentas que já vinham sendo usadas 

pelos pós-impressionistas Paul 

Gauguin e Vincent Van Gogh, dando-

lhes uma ênfase expressiva. 
 
 

O Gato Com Peixes Vermelhos (1914) 

 

Os artistas deste novo estilo aplicaram ao seu trabalho uma energia poética, através de 

linhas vigorosas, da simplificação dramática das formas e da aplicação de cores 

intensas. 
 

 

A dança (1909), 

de Henri 

Matisse, é um 

belo exemplo de 

pintura fauvista 
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     As principais características do movimento fauvista são o uso das cores puras e a 

simplificação das formas. 

     Os artistas criavam figuras apenas sugerindo as formas, sem representá-las de 

maneira realista e usavam as tintas sem misturá-las e criar degradês (matizes). 

     Essa corrente levou o nome de "fauvista" depois de uma exposição realizada em 

Paris, em 1905. Os pintores foram chamados pela crítica de fauves, que em português 

quer dizer "feras". Tal denominação veio por conta do uso intenso e arbitrário das cores. 

 Os princípios deste movimento artístico eram: 

 

 Criar, em arte, não tem relação com o intelecto e nem com sentimentos. 

 Criar é seguir os impulsos do instinto, as sensações primárias. 

 A cor pura deve ser exaltada. 

 As linhas e as cores devem nascer impulsivamente e traduzir as sensações 

elementares, no mesmo estado de graça das crianças e dos selvagens. 

 

 Cubismo 

       O Cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas 

geométricas. Surgido no início do século XX na França, esse novo estilo rompeu com 

os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. 

       Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela 

incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Abrangeu sobretudo as 

artes plásticas e influenciou a literatura. 

Les Demoiselles 

d'Avignon (1907) 
de Pablo Picasso. 
 

Essa obra 

apresenta 

influências visíveis 

das esculturas 

africanas e das 

pinturas do pós-

impressionista 

francês Paul 

Cézanne. 

 

Ao lado de 

Picasso, o pintor e 

escultor francês 

Georges Braque 

também foi 

fundador do 

movimento cubista 
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 Principais Características do Cubismo 

 

      Com o cubismo teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. 

Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no 

mesmo plano, constituindo uma figura em três dimensões. 

Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a 

geometrização das formas e volumes. 

      Essa técnica que renuncia à perspectiva, assim como ao "claro-escuro", causa uma 

sensação de pintura escultórica. 

      Vale citar que este estilo abandona distinções entre forma e fundo ou qualquer noção 

de profundidade. 

      Os temas como naturezas mortas urbanas e retratos são utilizados pelos pintores 

cubistas como recursos para experimentar e criar baseados nas particularidades dessa 

vertente. 
 
 

 Fases do Cubismo 

 
     O Cubismo é dividido em três fases: 

Fase Cezannista 

Autorretrato (1907) de Pablo Picasso 

Também chamada de fase pré-analítica, o nome já indica que esse período foi 

caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne. 

https://www.todamateria.com.br/paul-cezanne/
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      Nessa fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações das 

formas e mais tarde passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. 

     Era como se estivessem abertas na tela, vistas de frente pelo público. 

 

Fase Analítica 

O poeta de Picasso.         Violino e 

Castiçal de Braque. 

 

        . 

Fase do Cubismo Sintético  

À esquerda, Homem no Café (1914), de Juan Gris. À 

direita, Mulher com Violão (1908), de Braque. 

A Fase Analítica 

caracterizou-se 

pela cor moderada, 

acentuando-se tons 

de marrons, pretos, 

cinzas e ocres. O 

mais importante 

era a exibição do 

tema fragmentado, 

disposto em todos 

os ângulos 

possíveis. 

Esse esfacelamento 

das formas chegou 

a níveis tão 

elevados que, ao 

final, as figuras 

acabaram por se 

tornarem 

irreconhecíveis 

O Cubismo sintético 

caracterizou-se pelas 

cores mais fortes e 

um retorno ao 

figurativo, na medida 

em que buscou tornar 

as figuras 

reconhecíveis 

novamente, mas sem 

voltar a um 

tratamento realista. 

Nessa fase, passa-se 

a empreender o 

método de colagem, 

fixando objetos reais 

na tela, como 

pedaços de madeira, 

vidro e metal. 

Além disso, 

introduziram recortes 

de jornais com 

palavras e números. 

Esses recursos eram 

utilizados a fim de 

extrapolar os limites 

das sensações visuais 

que a pintura insinua, 

explorando os 

sentidos do tato 

também. 
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Principais Pintores Cubistas 

 
      Os maiores representantes da pintura cubista foram: 

 Pablo Picasso (1881-1973) 

 Georges Braque (1882-1963) 

 Juan Gris (1887-1927) 

 Fernand Léger (1881-1955) 

 Diego Rivera (1886-1957) 

 

Principais Escultores Cubistas 

 

     Os maiores representantes da escultura cubista foram: 

 Raymond Duchamp-Villon (1873-1918) 

 Constantin Brancusi (1876-1957) 

 

 Dadaísmo 

 

     O Dadaísmo, ou simplesmente “Dadá”, foi um movimento artístico pertencente às 

vanguardas europeias do século XX, cujo lema era: "a destruição também é criação". 

Foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter 

ilógico, anti-racionalista e de protesto. 

Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto 

histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. 

Características do Dadaísmo 

 

      Podemos destacar algumas características do movimento dadaísta, a saber: 

 Rompimento com os modelos tradicionais e clássicos; 

 Espontaneidade, improvisação e irreverência artística; 

 Teor ilógico e irracional; 

 Caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista; 

 Aversão à guerra e aos valores burgueses; 

 Crítica ao consumismo e ao capitalismo. 

 
     Essa proposta de arte era irreverente e espontânea, pautada na irracionalidade, na 

ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal era de chocar a 

burguesia da época e criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema. 

     Foi assim que aleatoriamente foi escolhido o termo "dadaísmo". Os artistas reunidos 

resolveram escolher um termo num dicionário que, de certa maneira, já indicava o 

caráter ilógico do movimento que surgia. Do francês, o termo “dadá” significa "cavalo 

de madeira". 

     Nesse sentido, o dadaísmo é considerado um movimento antiartístico, uma vez que 

questiona a arte e busca o caótico e a imperfeição. 
 

https://www.todamateria.com.br/pablo-picasso/
https://www.todamateria.com.br/diego-rivera/
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       L.H.O.O.Q. é o nome de uma das obras do pintor dadaísta Marcel Duchamp e 

data de 1919. A sigla, lida em francês, parece dizer "Elle a chaud au cul", que em 

português seria "Ela tem um rabo quente".O trabalho é considerado por Duchamp 

como um ready-made. 

      Os ready-mades envolvem a utilização de objetos mundano e utilitários que 

geralmente não são considerados arte e sua transformação por adição, mudança ou 

(no caso de seu trabalho mais famoso, "Fonte") simplesmente por renomeá-los e 

exibi-los em uma galeria. 

    Em L.H.O.O.Q., o objet trouvé ("objeto encontrado") é um cartão postal que 

reproduz a obra da Mona Lisa de Leonardo da Vinci na qual Duchamp desenhou um 

bigode e um cavanhaque em lápis e atribuiu o título. Na literatura da arte, este gesto 

é continuamente interpretado como uma insinuação por parte de Duchamp em 

termos de especulação em relação à suposta homossexualidade de Leonardo.[3] 

    Trabalhar com uma obra do Renascimento Italiano também aproximou Duchamp, 

artista baseado em Nova Iorque, do campo dadaísta europeu. 

 

      Caracteriza-se por uma operação de sentido que faz 

retornar o literário ao problema da arte, contrariando a ênfase 

modernista na forma do objeto artístico. O conceito de alegoria 

retorna na forma de uma operação que indicia um significado 

novo em um objeto concreto. Ao adotar tal operação de 

sentido, Duchamp termina por implicar mais que a obra de 

arte; é necessário tratar de toda a constelação estética que 

envolve a obra e da conjuntura de sentido que a produz, mas 

também a que a sustenta e sanciona. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ready-made
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonte_(Duchamp)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/L.H.O.O.Q.#cite_note-:1-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascen%C3%A7a_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
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 Surrealismo 

     O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no 

início do século XX. 

      Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da 

sociedade ocidental. 

     A arte surrealista não se restringiu às artes plásticas, de modo que também 

influenciou outras manifestações artísticas: a escultura, a literatura, o teatro e o cinema. 

    Essas vanguardas surgiram como reação ao racionalismo e materialismo da sociedade 

ocidental e também como crítica à Primeira Guerra Mundial (1914-1918). 

     A partir dessa linha artística, surgiu o Surrealismo, idealizado pelo escritor André 

Breton (1896-1966). Essa forma de arte valorizava a fantasia, a loucura, o universo 

onírico e o impulso dos artistas, dando vazão às manifestações do inconsciente humano. 

Principais características do surrealismo 

 

De forma simplificada, podemos listar as seguintes características dessa vertente 

artística: 

 Pensamento livre; 

 Expressividade espontânea; 

 Influência das teorias da psicanálise; 

 Criação de uma "realidade paralela"; 

 Criação de cenas irreais; 

 Valorização do inconsciente 

      O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação 

automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando 

tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. 

      Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e 

dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas. 

      Assim, as artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressar a 

fusão dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta, uma "surrealidade". 

      Na mesma época, o estudo da psicanálise estava em desenvolvimento - sobretudo 

por Sigmund Freud - o que veio a influenciar significativamente o surrealismo. 

     Na pintura, o Surrealismo tomou duas direções: a pintura surrealista figurativa e 

a abstrata. 

       

Em outra perspectiva, o surrealismo baseou-se em reconstruções elaboradas e 

meticulosas de um mundo de sonho, onde objetos eram colocados em uma justaposição 

inesperada. 

 

https://www.todamateria.com.br/surrealismo/
https://www.todamateria.com.br/sigmund-freud/
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 Principais Artistas e Obras do Surrealismo 

 

O Surrealismo teve alguns nomes de destaque, entre eles: 

Max Ernst 

 

 

A Roda da 

Luz (1925), 

obra de Max 

Ernst 

utilizando a 

técnica frottage 

 

 

Em 1925, o 

pintor alemão Max Ernst (1891-1976) - antes dadaísta - inventou a técnica frottage, 

palavra que em francês significa "friccionar". 

Nesse método, o artista fricciona o lápis (ou outro material) em um papel sobre uma 

superfície texturizada. Assim, imagens surgiam e eram usadas como apareciam, ou 

serviam como base para um novo desenho. 

Epifania (1940), de 

Max Ernst. Aqui a 

técnica empregada 

é a decalcomania 

O artista usou 

também 

a decalcomania, em 

que se coloca a 

tinta em superfícies 

como vidro ou 

metal e pressiona-

se sobre um apoio 

de tela ou de papel. 

As formas 

resultantes eram 

então trabalhadas 

criativamente. 
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Joan Miró 

Carnaval de 

Arlequim (1924-25), 

de Joan Miró 

O pintor espanhol 

Joan Miró (1893-

1983), em sua obra 

"Carnaval do 

Arlequim" (1924-25), 

cruzou a fronteira 

entre a observação do 

"modelo externo" em 

símbolos que fluíam 

do subconsciente. 

Embora baseado em 

desenhos feitos em estado de alucinação, sua composição é altamente organizada 

através da intervenção do controle consciente. 

Um artista que sofreu certa influência de Miró foi o norte-americano Jackson 

Pollock (1912-56). 

René Magritte 

 A traição das 

imagens (1929), de Magritte 

      O pintor belga René Magritte (1898-1967) rejeitou a suposta espontaneidade do 

automatismo por considerá-la falsa. 

       Passou a trabalhar com imagens que, à primeira vista, pareciam convencionais, mas 

às quais dava um caráter bizarro por sobreposições. 

 

https://www.todamateria.com.br/jackson-pollock/
https://www.todamateria.com.br/jackson-pollock/
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Salvador Dalí 

A tentação de Santo Antônio, 1947. 
 

      Nascido na Espanha, o pintor Salvador Dalí (1904-1989) tornou-se um membro 

oficial do grupo surrealista e deu a ele um novo ímpeto com seu método de atividade 

paranoica. Ele certamente é o artista mais lembrado quando se fala de surrealismo. 

     Dalí interessava-se por condições mentais anormais e, em particular, por alucinações. 

Suas estranhas imagens eram retratadas de modo que se assemelhavam à fotografia e 

cores. 

   

 

            

 

 

 

 

 

             

A persistência da memória ,1931 

https://www.todamateria.com.br/salvador-dali/
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 Abstracionismo 

 

Batalha (1910), de Kandinsky 

Na arte abstrata, o que se destaca é a ausência de relação direta entre as formas 

retratadas com as formas realistas de um ser ou objeto. 

Aqui, os artistas exploram as cores, formas, linhas, texturas, contrastes e outros 

elementos não pictóricos. 

     Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra “não representacional”, 

ao contrário da arte figurativa, expressa por meio de figuras que retratam a natureza. 

 

O pintor russo Wassily Kandinsky é considerado o precursor da arte abstrata com suas 

obras Primeira Aquarela Abstrata (1910) e a série Improvisações (1909-14). 

 

Primeira Aquarela Abstrata , 1910. 
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 Principais características do abstracionismo 

 

As principais características da arte abstrata são: 

 Arte não representacional; 

 Ausência de objetos reconhecíveis; 

 Arte subjetiva; 

 Oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa; 

 Valorização de formas, cores, linhas e texturas. 

 

Vertentes do abstracionismo 

 
Segundo suas características formais, existem duas vertentes do abstracionismo, a saber: 

Abstracionismo expressivo 

Composição VIII (1923), de Kandinsky 

Também chamado de "Abstracionismo Informal ou Lírico", essa vertente foi 

influenciada pelo expressionismo e fauvismo. Suas principais características são: 

 Sentimentalismo; 

 Valorização da intuição; 

 Liberdade artística. 

O maior representante dessa vertente foi, sem dúvida, o artista russo, Kandinsky. 

https://www.todamateria.com.br/expressionismo/
https://www.todamateria.com.br/fauvismo/
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Abstracionismo geométrico 

Composição em vermelho, amarelo, azul e preto (1921), de Piet Mondrian. 

Influenciada pelo cubismo e o futurismo, essa vertente está pautada na geometria das 

formas e no racionalismo. 

Os elementos que caracterizam esse estilo artístico são: 

 Racionalidade; 

 Valorização de reflexão intelectual; 
 Organização e uso de formas geométricas; 

O maior representante dessa tendência foi o pintor holandês Piet Mondrian. 

Curiosidade sobre o abstracionismo 

      Ainda que o abstracionismo tenha surgido com esse nome no século XX, a arte abstrata 

já existia desde a pré-história e antiguidade. 

      Diversas culturas antigas realizavam desenhos e pinturas que exibiam linhas, formas e 

cores de maneira não figurativa. 

       Exemplo disso é a arte do povo indígena Kadiwéu, localizado no Mato Grosso do Sul, 

no Brasil. Eles realizavam pinturas corporais belíssimas com padrões abstratos 

https://www.todamateria.com.br/cubismo/
https://www.todamateria.com.br/futurismo/
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 Futurismo e Concretismo 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Carga dos Lanceiros (1915), de Umberto Boccioni 

     O Futurismo nas artes plásticas foi um desdobramento de tendências na literatura do 

início do século XX e teve bastante influência do Manifesto Futurista (1909), criado 

pelo escritor Filippo Tommaso Marinetti. 

      Caracterizava-se pela valorização do industrialismo, da aceleração e da tecnologia, 

que superavam a velocidade do movimento natural. Tal movimento relaciona-se com a 

revolução industrial que estava em curso. 

        
Móbile Pavão (1941), do americano Alexander Calder. 

        O Concretismo foi um movimento de vanguarda que visava a criação de uma nova 

linguagem por meio de figuras geométricas. Os artistas dessa corrente buscavam causar 

no público sensações de movimento ao olhar para as obras. 

        Assim, na literatura tinha como característica central a valorização do conteúdo 

visual e sonoro. Já nas artes plásticas, destacou-se pelo uso de formas abstratas 

https://www.todamateria.com.br/concretismo/
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1-     Dentre alguns grandes nomes das artes plásticas do período modernista na 

Europa, marque V para verdadeiro para artista modernista e F pra falso para 

artista pertencente a outro movimento artístico. 

(    ) Wassily Kandinsky  

(    ) Pablo Picasso  

(    ) Leonardo da Vinci 

(    ) Georges Braque  

(    ) Edvard Munch ) 

(    ) Vicent Van Gogh 

(    ) Michelangelo 

(    ) Francisco Goya 

(    ) Henri Matisse  

(    ) Piet Mondrian  

(    ) Ernst Kirchner  

(    ) Delacroix 

(    ) Fernand Léger  

(    ) Constable 

(    ) Giorgio de Chirico  

(    ) Salvador Dalí  

(    ) Joan Miró  

(    ) Marc Chagall  

(    ) Umberto Boccioni  

(    ) Raymond Duchamp-Villon 

(    ) Constantin Brancusi 

2- Mencione as principais características a arte moderna. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

https://www.todamateria.com.br/kandinsky/
https://www.todamateria.com.br/pablo-picasso/
https://www.todamateria.com.br/edvard-munch/
https://www.todamateria.com.br/henri-matisse/
https://www.todamateria.com.br/salvador-dali/
https://www.todamateria.com.br/joan-miro/
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3- Assinale a única alternativa correta. 

 

A) São considerados movimentos modernistas: 

 

(    ) Cubismo, Fauvismo, Surrealismo, Neoclassicismo. 

(    ) Cubismo, Concretismo, Surrealismo, Neoclassicismo 

(    ) Fauvismo, Concretismo, Surrealismo, Dadaísmo 

(    ) Fauvismo, Concretismo, Dadaísmo, Neoclassicismo 

 

B)  Sobre Surrealismo é incorreto afirmar: 

(    ) Pensamento livre; 

(    ) Expressividade espontânea; 

(    ) Influência das teorias da psicanálise; 

(    ) Criação de cenas reais; 

(    ) Valorização do inconsciente. 

 

C)  É correto afirmar: 

      

(      ) Na Pintura expressionista predominam as linhas retas, modeladas 

basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. 

(     ) Surrealismo tomou duas direções: a pintura surrealista figurativa e 

a abstrata. 

(     ) O Cubismo é dividido em duas fases. 

(     ) O Futurismo nas artes plásticas foi um desdobramento de tendências na 

literatura do início do século XIX. 

 

4- Complete colorindo a imagem abaixo. 
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5- Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto: 

 

 

(A)  Entre suas principais manifestações estão o Cubismo, o Futurismo, o 

Expressionismo, o Dadaísmo e o Surrealismo, todos surgidos na Europa no início 

do século XX. 

(B)  As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam 

unidas por um único projetor artístico, cuja proposta era a de retomar os ideais 

clássicos nas artes e na literatura. 

(C)  As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de 

maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram 

conhecidas como Modernismo. 

(D)  A palavra “vanguarda” tem origem no francês avant-garde, que significa “o 

que marcha na frente”, ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro 

com suas práticas artísticas inovadoras e nada convencionais. 

(E)  Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de 

vanguarda em torno de uma única proposta, contudo, estavam unidos por uma 

mesma causa: a de inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes. 

6- Movimento que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como o 

Futurismo e o Surrealismo: 

(A) Modernismo 

(B) Parnasianismo 

(C) Romantismo 

(D) Realismo 

(E) Simbolismo 

 

   

7- "A estética __________________ defendia o edifício nu e a pureza  

inerente das formas elementares. Os novos materiais industriais e a  

máquina continham para ela uma beleza própria, assim como as formas  

geométricas tinham uma aura de ordem racional, a ordem que ela  

queriam impor à sociedade." Assinale a opção que melhor complementa o  

enunciado da questão:  

  

  

             (A) surrealista  

 (B) construtivista  

 (C) dadaísta  

 (D) cubista  

 (E) futurista  

 

8- Oque significa a palavra vanguarda? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9- Abaixo você deve colorir as ilustrações e dizer a que movimento modernista 

pertencem. 
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ESPAÇO DESTINADO À SUA ARTE 
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UNIDADE 3 
 

MODERNISMO NO BRASIL 

 

 

 

UM NOVO PANORAMA PARA ARTE NO BRASIL 
 

 

 

          O Modernismo no Brasil teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, 

em 1922, momento marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. 

        Lembre-se que o modernismo foi um movimento cultural, artístico e literário da 

primeira metade do século XX. 

        Ele situa-se entre o Simbolismo e o Pós-Modernismo - a partir dos anos 50 - 

havendo, ainda, estudiosos que considerem o Pré-Modernismo uma escola literária. 

 

Contexto Histórico 

 
      O Modernismo surge num momento de insatisfação política no Brasil. Isso, em 

decorrência do aumento da inflação que fazia aumentar a crise e propulsionava greves e 

protestos. 

      A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) também trouxe reflexos para a sociedade 

brasileira. 

      Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das 

artes - estimulado pelas Vanguardas Europeias - encontra-se a motivação para romper 

com o tradicionalismo. 

      Foi a “Semana de arte moderna” que marca a essa tentativa de mudança artística. 

 

Características do Modernismo 
 

 Libertação estética; 

 Ruptura com o tradicionalismo; 

 Experimentações artísticas; 

 Liberdade formal (versos livres, abandono das formas fixas, ausência de 

pontuação); 

 Linguagem com humor; 

 Valorização do cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/semana-de-arte-moderna/
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-modernismo/
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 Fases do Modernismo 
 

 Primeira Fase do Modernismo (1922-1930) 
 

       Nesta fase, conhecida como a "Fase Heroica", os artistas buscam a renovação 

estética inspirada nas vanguardas europeias (cubismo, futurismo, surrealismo). 

      Portanto, este período caracterizou-se por ser o mais radical e também, pela 

publicação de revistas e de manifestos, bem como pela formação de grupos modernistas. 

 

Manifestos 

 

Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924), Manifesto Antropófago (1928), Manifesto 

Regionalista (1926) e Manifesto Nhenguaçu Verde-Amarelo (1929). 

 

Grupos 

Movimento Pau-Brasil 

Movimento Antropofágico 

Grupo modernista-regionalista de Recife 

Movimento Verde-Amarelo e a Escola da Anta 

 

 Segunda Fase do Modernismo (1930-1945)  
 

      Chamada de "Fase de Consolidação", este momento é caracterizado por temáticas 

nacionalistas e regionalistas com predomínio da prosa de ficção. 

       É um momento de amadurecimento. Na década de 30 a poesia brasileira se 

consolida, o que significa o maior êxito para os modernistas. 

 

 Terceira Fase do Modernismo (1945-1980) 
 

       Conhecida como fase "Pós Modernista", não há um consenso a respeito de seu 

término. 

       Isso porque muitos estudiosos afirmam que essa fase termina em 1960, enquanto 

outros, definem o fim dessa fase nos anos 80. 

       Há ainda os que consideram que a terceira fase modernista prolonga-se até os dias 

atuais. 

        Nesse momento, tem-se um predomínio e diversidade da prosa com a prosa 

urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. 

       Além disso, surge um grupo de escritores denominado “Geração de 45”, muitas 

vezes chamados de neoparnasianos, pois eles buscavam uma poesia mais equilibrada. 

 

 Semana de Arte Moderna de 1922 

       Marco oficial do Modernismo brasileiro, a Semana de Arte Moderna aconteceu em 

São Paulo (SP) e reuniu artistas das mais diversas áreas no Teatro Municipal de São 

Paulo ao longo dos dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Apresentações musicais e 

conferências intercalavam-se às exposições de escultura, pintura e arquitetura, com o 

intuito de introduzir ao cenário brasileiro as mais novas tendências da arte. 

 

https://www.todamateria.com.br/primeira-geracao-modernista/
https://www.todamateria.com.br/vanguardas-europeias/
https://www.todamateria.com.br/manifesto-regionalista/
https://www.todamateria.com.br/manifesto-regionalista/
https://www.todamateria.com.br/movimento-pau-brasil/
https://www.todamateria.com.br/movimento-antropofagico/
https://www.todamateria.com.br/manifesto-regionalista/
https://www.todamateria.com.br/movimento-verde-amarelo-e-a-escola-da-anta/
https://www.todamateria.com.br/segunda-geracao-modernista/
https://www.todamateria.com.br/terceira-geracao-modernista/
https://www.todamateria.com.br/pos-modernismo/
https://www.todamateria.com.br/geracao-de-45/
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/o-modernismo-no-brasil.htm
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      Influenciados pelas vanguardas europeias e pela renovação geral no panorama da 

arte ocidental, esses escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus 

esforços para apresentar suas produções ao grande público. Reunião das tendências 

estéticas que tomavam forma em São Paulo e no Rio de Janeiro desde o início do 

século, a Semana de Arte Moderna também revelou novos grupos, novos artistas, novas 

publicações, tornando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. 

                      Anúncio da 

última apresentação da Semana de Arte Moderna de 1922, comandada pelos espetáculos 

musicais de Heitor Villa-Lobos. 

 

 Contexto histórico da Semana de Arte Moderna 
 

     Até o início do século XX, a escola artística tida como oficial no Brasil era 

o Parnasianismo. Caracterizado pelo rigor formal (preocupação com a forma do poema 

no que se refere à metrificação), pela proposta da “arte pela arte” e pelo academicismo 

e elevada erudição, o Parnasianismo havia sido a tendência estética dominante até então, 

especialmente na poesia, figurando em textos oficiais, como o Hino Nacional Brasileiro. 

 

      Como a grande maioria das escolas estéticas, o Parnasianismo foi importado da 

Europa. No continente europeu, contudo, vigorava outra proposta artística. As grandes 

reviravoltas da Revolução Industrial haviam instituído uma nova maneira de viver, 

modificando completamente as relações humanas. A luz elétrica e a rapidez dos 

automóveis e das produções fabris em larga escala transformaram a sociedade. 

 

      O advento da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a destruição mortífera 

causada por ela também influenciaram social e filosoficamente os artistas do período. O 

início do século XX trouxe inúmeras mudanças ao modo de viver europeu; a arte, 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/vanguardas-europeias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/parnasianismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
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portanto, precisava acompanhar essas mudanças. Vinham à tona as vanguardas artísticas 

e, com elas, a consolidação da modernidade no âmbito da arte. 

 

      O Brasil, por sua vez, também começava a se modernizar. As primeiras indústrias 

começavam a se instalar na cidade de São Paulo, e a produção de café do interior 

paulista gerava grandiosa receita de exportação, transformando o estado em novo centro 

econômico brasileiro. Por esse motivo, a capital paulista foi o palco dos eventos 

da Semana de Arte Moderna, que contou com o patrocínio de diversos membros da 

burguesia industrial que ali se consolidava. 

 

      Além disso, 1922 foi o centenário da Independência do Brasil. Assim, o cenário era 

ideal para a renovação artística nacional, e esse foi um dos motes da 

Semana: a atualização intelectual da consciência nacional. O Brasil, que se 

transformava e se modernizava, precisava de um novo olhar artístico, sociocultural e 

filosófico que propusesse uma arte nacional original e atualizada, trazendo consigo um 

pensamento a respeito dos problemas brasileiros e da variedade cultural que se estendia 

por nosso vasto território. 

 

      Predecessora importante da Semana foi a Exposição de Pintura Moderna – Anita 

Malfatti, que ocorreu em 1917, também em São Paulo. Cinquenta e três obras da pintora 

foram apresentadas ao lado de obras de artistas internacionais ligados às vanguardas 

europeias. As telas impressionaram nomes que liderariam, depois, a Semana, 

como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia e Di Cavalcanti. 

 

       A exposição também causou grande desaprovação da crítica conservadora, em 

especial Monteiro Lobato, que publicou uma crítica extremamente negativa, 

intitulada “Paranoia ou mistificação?”. Com traços expressionistas, Malfatti trouxe ao 

Brasil uma nova estética, em exposição considerada o primeiro “estopim” para a 

idealização da Semana. 

 

       As novas tendências que floresciam com as vanguardas, grande período de 

experimentação do início do século XX, deram aos artistas brasileiros a possibilidade de 

trabalhar com novas linguagens, novos materiais e novas propostas, a fim de renovar a 

arte nacional. Mas, diferente do Parnasianismo, não houve uma incorporação completa 

dessas estéticas – não se importou para o Brasil o cubismo ou o expressionismo em 

busca de se desenvolver aqui uma escola análoga. 

       Os artistas que iniciaram o Modernismo brasileiro aproveitaram-se desses novos 

procedimentos e técnicas, desse rompimento com o Academicismo, para reelaborar o 

cenário artístico nacional. 

 

 Como foi a Semana de Arte Moderna de 1922? 
 

       Entre os dias 11 e 18 de fevereiro, o Teatro Municipal de São Paulo permaneceu 

aberto para visitação. Em seu saguão, instalou-se uma exposição de pintura e escultura. 

Obras de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Victor Brecheret, entre outros, escandalizaram o 

gosto público brasileiro, nada acostumado às novas formas de representação propostas 

pelo modernismo. 

 

      Vaias, burburinhos e agitação geral só aumentaram ao longo da Semana. Além da 

exposição, o evento contou com três festivais, que envolviam apresentações de música, 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/industrializacao-regiao-sudeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/industrializacao-regiao-sudeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/independencia-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/mario-andrade-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/oswald-andrade.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/paulo-menotti.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/di-cavalcanti.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/monteiro-lobato.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/cubismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/artes/expressionismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/di-cavalcanti.htm
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dança, declamações de poesia e conferências, a acontecer nos dias 13, 15 e 17 de 

fevereiro. 

No início do século 

XX, foram os saguões 

e salões do Teatro 

Municipal que 

abrigaram os eventos 

da Semana de Arte 

Moderna de 1922. 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Graça Aranha, que à época já era um aclamado escritor e intelectual brasileiro, fez as 

honras da abertura do festival, no dia 13, com a conferência intitulada “A emoção 

estética da arte moderna”. Ele foi ouvido respeitosamente pelo público e declamou 

versos de Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho, acompanhado de músicas 

executadas pelo maestro Ernani Braga. 

 

    Ainda no dia 13, o já citado poeta Ronald de Carvalho esteve à frente de sua própria 

conferência, de nome “A pintura e a escultura moderna no Brasil”, seguida de três solos 

de piano de Ernani Braga e três danças africanas de Villa-Lobos – compositor, aliás, 

tachado na ocasião de “talento ainda não cultivado o bastante”, por sua música “Privada 

de bom senso” e “Puramente africana”. 

 

      O dia 15 de fevereiro representou o auge da Semana, nos mais escandalosos termos. 

A nova literatura provocou irritação e algazarra no público presente. Destacam-se 

a palestra de Mario de Andrade, cujo texto depois se tornaria a publicação A escrava 

que não é Isaura, em que o autor defende enfaticamente o abrasileiramento da língua 

portuguesa, e a conferência sobre a estética moderna proferida por Paulo Menotti del 

Picchia, que provocou os ânimos da plateia, fazendo ecoar vaias pelos quatro cantos do 

Teatro. 

 

        

      O evento de encerramento da Semana foi dedicado à música. Peças de Villa-

Lobos foram executadas pelos diversos músicos participantes, com menos ruídos em 

vaias, mas não sem escapar às críticas ferinas dos conservadores. 

 

 Principais artistas da Semana de Arte Moderna de 1922 

 
 Arquitetos: Antonio Moya, Georg Przyrembel. 

 Escritores: Afonso Schmidt, Agenor Barbosa, Álvaro Moreyra, Elysio de 

Carvalho, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Luiz Aranha, Mario de 

Andrade, Menotti del Picchia, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Sérgio 

Millet, Tácito de Almeida. 

 Escultores: Wilhelm Haarberg, Hildegardo Leão Velloso, Victor Brecheret. 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/graca-aranha.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biografia/ronald-de-carvalho.htm
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 Músicos: Alfredo Gomes, Ernani Braga, Fructuoso Viana, Guiomar Novais, 

Heitor Villa-Lobos, Lucília Guimarães, Paulina de Ambrósio. 

 Pintores: Anita Malfatti, Antonio Paim Vieira, Emiliano Di Cavalcanti, 

Ferrignac, John Graz, Vicente do Rego Monteiro, Yan de Almeida Prado, Zina 

Aita. 

 

 Consequências da Semana de Arte Moderna de 1922 
 

     Polêmica, confusa, barulhenta, tida como “demasiado festiva” e “pouco moderna”, 

não se pode negar que a Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco, um divisor de 

águas no panorama artístico brasileiro. Ela escancarou as portas para uma grande 

liberdade no que diz respeito à produção e pesquisa estética no país, contribuindo para 

um florescimento intelectual e artístico. Na visão de Di Cavalcanti, o acontecimento da 

Semana extrapolou o campo cultural e repercutiu também na área política. 

       A Semana fez o papel de divulgação da arte moderna, que, por sua vez, cultivou o 

terreno para a consolidação de uma revolução artística e literária que tomou forma após 

1922, quando foram lançados os manifestos de Oswald de Andrade e as obras 

fundamentais do Primeiro Modernismo brasileiro, tais como Macunaíma (Mario de 

Andrade), Memórias Sentimentais de João Miramar (Oswald de Andrade) e Ritmo 

Dissoluto (Manuel Bandeira). 

 

 NA PINTURA 

 
 

      Alguns dos pintores brasileiros mais famosos ganharam notoriedade após a Semana 

da Arte Moderna, evento que aconteceu em São Paulo em 1922. 

Conhecidos como os grandes nomes da pintura modernista brasileira, os artistas abaixo 

fundaram um movimento cultural que prezava por uma arte mais livre, sem regras 

estabelecidas, enfim, moderna. Veja quem são as pessoas que marcaram o evento mais 

importante do movimento modernista nacional. 

 

 

SUGESTÃO DE CONTEÚDO 

 

      Abaixo temos o canal Parabólica no Youtube, que possui diversos vídeos e aulas 

falando sobre o modernismo e a arte de maneira geral. 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/macunaima.htm
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Tarsila do Amaral (1886 - 1973) 
 

Tarsila do Amaral e sua obra "Abaporu" (1928) 

       Paulistana que teve a oportunidade de estudar arte em vários países europeus, foi 

isso que influenciou Tarsila a ser uma das principais figuras do Movimento Modernista 

Brasileiro. Criou os movimentos nacionalistas  'Pau-Brasil' e 'Antropofágico', que 

marcou seus quadros com paisagens do Brasil, cores vivas e alegres. 

Suas principais obras são os quadros Abaporu (1928), Antropofagia (1929) 

e Operários (1933). 

Sol poente, 1929. 
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     Operários, 1933. 

     Em 1931, expôs em Moscou já sensibilizada com a causa comunista, apresentada 

pelo seu novo namorado, o médico Osório Cesar. Em 1933, ainda contagiada pelo 

espírito ideológico, pintou a tela Operários. 

    O quadro retrata o período de industrialização em São Paulo. As feições dos 

operários são muitas vezes sobrepostas e abatidas, chama a atenção também a 

quantidade de rostos que a pintora é capaz de ilustrar na imagem. 

  Operários talvez seja a tela social mais representativa pintada por Tarsila. Foi 

elaborada em 1933 e é enorme, tem 150cm por 205cm. Atualmente faz parte do Acervo 

Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo. 

     

     Criada em 1923, A negra é uma 

pintura a óleo sobre tela com 100cm 

por 80cm de dimensão. A tela foi 

revolucionária porque representou, pela 

primeira vez, com protagonismo, uma 

negra. O também pintor Fernand Léger, 

então professor de Tarsila, ficou 

encantado com o trabalho. Atualmente 

a tela se encontra no acervo do Museu 

de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo. 
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Obras e características da arte de Tarsila 

 
Tarsila pintou mais de 270 obras divididas em algumas fases: 

 

 Fase Pau Brasil: marcada pelo uso de cores fortes e temas nacionais (brasilidade); 

 Fase Antropofágica: inspirada nas vanguardas europeias, surrealismo e cubismo, e 

sobretudo, ao conceito de antropofagia; 

 Fase da Pintura Social: focada nos temas cotidianos e sociais do país. 

 

 
Antropofagia (1929) 

 

     A antropofagia ou movimento antropofágico é um conceito apresentado pelos 

modernistas, visto como um dos movimentos mais radicais do período. 

    Com o intuito de se afastar dos temas abordados na arte europeia, os artistas 

modernistas se empenharam em criar uma estética tipicamente brasileira. 

    Utilizaram o conceito metafórico de deglutição acerca do ato de comer a cultura 

estrangeira e regurgitar a “nova” cultura. 
 

 

 

https://www.todamateria.com.br/movimento-antropofagico/
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Di Cavalcanti (1897 - 1976) 

 
Di Cavalcanti e sua obra "Cinco Moças de Guaratinguetá" (1930) 
 

      Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo conhecido como Di 

Cavalcanti nasceu no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor pintor brasileiro na Bienal de 

São Paulo de 1953, e foi um dos idealizadores da Semana de 22. Também teve contato 

com diversos pintores internacionalmente conhecidos como Picasso e Matisse, em suas 

viagens pela Europa. Gostava de pintar festas populares, favelas, operários, em telas que 

passavam uma constante sensação de alegria e celebração. 

Suas obras mais importantes são Cinco Moças de Guaratinguetá (1930), Aldeia de 

Pescadores (1950) e Carnaval (1972). 

 

           Di Cavalcanti sofreu grande influência das obras de Picasso, bem como de 

muralistas mexicanos como Diego Rivera. 

         Transparece em suas obras a influência do expressionismo alemão e do cubismo, 

principalmente pelas cores vibrantes e desenhos sinuosos que retrataram temas 

caracteristicamente brasileiros, tais como o carnaval, as mulatas, os operários, as 

favelas. 

          Sua estética sensual buscava, acima de tudo, a construção de uma identidade 

nacional. Além disso, Cavalcanti se contrapunha abertamente ao academicismo e ao 

abstracionismo. 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/diego-rivera/
https://www.todamateria.com.br/cubismo/
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Carnaval, 1972 

 

     Assim como o 

Carnaval, esta obra 

apresenta uma 

perspectiva esquisita 

que nos envolve e 

confunde, introduzindo-

nos em um mundo 

onírico regido pelos 

prazeres óbvios da festa 

pagã.  

 

       A única certeza é 

que não se entende nada. 

Mais do que um retrato 

de um carnaval 

específico, o artista nos 

faz sentir parte da festa, 

e nos introduz ao estado de espírito adequado para curti-la em puro deleite. 

 

 

O Nascimento de Vênus, 1938 
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Cândido Portinari (1903 - 1962) 

 
Cândido Portinari e sua obra "Os Retirantes" (1944) 

 

      Filho de imigrantes italianos, Cândido Portinari nasceu em Brodósqui (interior de 

São Paulo). Ainda criança descobriu seu dom artístico, tendo participado de trabalhos 

de restauração da igreja de Brodósqui quando tinha nove anos. Após estudar desenho e 

pintura na Escola Nacional de Belas Artes, o pintor traçou uma carreira meteórica, 

sendo o principal nome da pintura nacional com projeção no resto do mundo. 

 

      Entre as suas mais de cinco mil obras, destacam-se, o painel Guerra e Paz (1956), O 

Lavrador de Café (1934) e Os Retirantes (1944). 

 

      Em meados dos anos 50, o artista começa a apresentar sérios problemas de saúde, 

sendo diagnosticado com Saturnismo, doença provocada por intoxicação pelo chumbo 

que certas tintas apresentavam em sua composição. 

     O artista era apaixonado por seu ofício e tem grande dificuldade de obedecer às 

ordens médicas de abandonar a pintura. 

      Falece em 6 de fevereiro de 1962, aos 58 anos. Deixa um legado inestimável para a 

arte brasileira e mundial, contribuindo enormemente para a consolidação da identidade 

cultural do povo brasileiro. 
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Mestiço, 1934 

 

     Nessa tela, o pintor exibe o 

retrato de um homem forte de 

braços cruzados, trabalhador 

em uma lavoura de café. 

 

     A cor da pele e os traços do 

sujeito - além do título da obra 

- indicam que se trata de uma 

pessoa mestiça, fruto da 

mistura entre a população 

negra, indígena e branca. 

 

Mestiço foi produzida em 

1934 com a técnica de óleo 

sobre tela, tem dimensões de 

81 x 65 cm e pertente ao 

acervo da Pinacoteca do 

Estado de São Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Café, 1935 

 

    Café é uma importante obra de Portinari. Foi pintada em 1935 com tinta a óleo, tem o 

tamanho de 130 x 195 cm e está localizada no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio 

De Janeiro. 
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Anita Malfatti (1889 - 1964) 

 
Anita Malfatti e sua obra "O Homem Amarelo" (1917) 

 

      Paulistana que herdou da mãe o dom para as artes plásticas, foi quando adolescente 

que Anita se dedicou às suas primeiras telas, tendo estudado depois anos no exterior 

para encontrar seu estilo. 

 

      Foi o principal alvo das críticas à pintura modernista no Brasil e, por consequência, 

uma das mais importantes. A artista tinha uma atrofia na mão direita, mas aprendeu a 

fazer seus trabalhos com a mão esquerda e trabalhou até a sua morte. 

 

      Em 1917, Anita reuniu 53 de suas obras com forte tendência expressionista, a fim de 

expor individualmente em São Paulo na “Exposição de Pintura Moderna Anita 

Malfatti”   Entre os seus principais trabalhos estão: O Homem Amarelo (1917), O 

Farol (1915) e A Mulher de Cabelos Verdes (1916). 

 

Monteiro Lobato fez fortes críticas ao trabalho de Anita 

Anita montou outra exposição individual em 1917. No primeiro dia ela 

vendeu 8 quadros. Monteiro Lobato publicou uma crítica no jornal O 

Estado de S. Paulo, criticando Anita, dizendo que ela tinha se deixado 

influenciar por Picasso e sua turma. No dia seguinte as telas compradas 

foram devolvidas e todos passaram a atacá-la nos jornais. O primeiro a 

https://www.todamateria.com.br/expressionismo/
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O Farol, 1915 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burrinho correndo, 1909 

A Boba, 1915/16 

 

 

 

 

 

 

             A Ventania , 1917 
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Vicente do Rego Monteiro (1899 - 1970) 

 
Vicente do Rego Monteiro e sua obra Artesão (s/d) 
 

     Um artista múltiplo nascido em Pernambuco, que trabalhou com escrita, desenho, 

escultura e pintura. Fez amizade com o grupo de modernistas que idealizaram a Semana 

de 22 e expôs oito de suas obras. O artista também esteve no exterior, especialmente na 

França, onde frequentou a Academia Julian em Paris. 

 

      Vicente do Rego Monteiro pintou várias telas com temas religiosos, sempre 

adaptando para uma linguagem moderna, os temas tradicionais da arte sacra. 

A pintura “Deposição”, também conhecida como “Pietá”, pintada em 1924, é uma tela 

de temática religiosa, onde o artista representa a deposição de Cristo da cruz: 
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É dessa época também, a tela “O Atirador de Arcos” (1925): 

 

 

 

 

Um de seus quadros 

mais famosos, “Mulher 

com Galinha” (1925), 

foi pintada durante sua 

estada em Paris. O 

quadro possui 

elementos da Art 

Decor, com uma 

temática indígena, tema 

muito explorado pelo 

pintor. 
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John Graz (1891 - 1980) 

 

John Graz e sua obra "Amazonas" (s/d) 

     Apesar da nacionalidade e formação artística suíça, Graz passou boa parte de sua 

vida no Brasil, trabalhando como pintor e decorador, especialmente. Participou da 

Semana de 22 por conta da sua amizade com Oswald de Andrade, expondo sete obras. 

Também foi um dos sócios-fundadores da Sociedade Pró-Arte Moderna (SPAM), em 

1932. 

 

     Principais quadros: Quinteto (1976), Magia (s/d) e Amazonas (s/d) 

 

Quintero, 1976. 

 

 



59 
 

Outros artistas plásticos modernistas brasileiros importantes 

Apesar de não ter exposto na Semana de 22, os nomes abaixo também se consagraram 

como grandes destaques da arte modernista brasileira. 

Oswaldo Goeldi (1895 - 1961) 

 
Oswaldo Goeldi e sua obra "O Ladrão" (1955) 

 

    Conhecido principalmente pelas suas xilogravuras, Goeldi foi um artista nascido no 

Rio de Janeiro que frequentou diversas escolas de arte, especialmente em Genebra, na 

Suiça, pátria de seu pai. 

     Sua primeira exposição no Brasil foi em 1919, dois anos antes da Semana de Arte 

Moderna. Nessa época começou a sua aproximação com os modernistas. Atualmente 

suas gravuras permeiam exposições na América Latina, mas também em Portugal, 

Espanha e Suíça. 

     Principais obras: Pescadores (1950), O Ladrão (1955) e Chuva (1957). 
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Ismael Nery (1900 - 1934) 

 
Ismael Nery e sua obra "Autorretrato" (1930) 

 

      Pintor paraense que, depois de passar um período na Academia Julian, em Paris, 

passou a expor no Brasil na década de vinte. Ao contrário de seus colegas modernistas, 

não tinha influências nacionalistas. Nery gostava de pintar a figura humana, de várias 

formas, especialmente com toques surrealistas e cubistas. Morreu precocemente de 

tuberculose aos trinta e quatro anos de idade. 

     Principais quadros do autor: Namorados (1927), Figura (1927) 

e Autorretrato (1930) 
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Lasar Segall (1891 -  1957) 

 
Lasar Segall e sua obra "Retrato de Mario de Andrade" (1927) 

 

      Nascido na atual Lituânia, o pintor naturalizou-brasileiro tornando um dos principais 

nomes do modernismo brasileiro. Chegou a fundar a Sociedade Pró-Arte Moderna em 

São Paulo em 1932 e suas obras sofriam forte influência expressionista e impressionista. 

Deixou um vasto material, parte exposto no Museu Lasar Segall, mantido pela família 

em São Paulo. 

      Entre os seus quadros mais famosos estão: Retrato de Mario de 

Andrade (1927), Perfil de Zulmira (1928) e Bananal (1927). 

 

Morro vermelho, 1926                                  Brazillian Landscape, 1925 
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Mas não para por aí... 

 

 

Victor Brecheret (1894 – 1955) 

 
      Ele foi um importante escultor brasileiro, estudou em São Paulo na escola Liceu de 

Artes e Ofícios e em 1913 foi para Roma, onde ficou por seis anos e completou seus 

estudos com Arturo Dazzi (1881-1966). 

 

      Em seu retorno a São Paulo, em 1919, a força inovadora do seu trabalho logo 

despertou o interesse dos jovens intelectuais e artistas que, pouco depois, trouxe o 

modernismo no Brasil com a Semana de Arte Moderna, em 1922, em São Paulo. 

Embora ele voltasse para a Europa em 1921, antes que este ocorreu, Brecheret 

contribuiu com muitos trabalhos para o evento, incluindo alguns sobre um tema 

religioso, como Cabeça de Cristo, caracteriza-se por uma simplificação extrema da 

figura e por uma estilização geométrica que prefigurava Art Deco. 

 

      Em 1920, ele criou a medalha comemorativa do centenário da independência do 

Brasil, e foi encomendado pelo governo de São Paulo para criar um monumento grande 

para os pioneiros para o Parque do Ibirapuera, em São Paulo; Brecheret finalmente 

executada a escultura de granito entre 1936 e 1953. 

       

      Em 1922 seu trabalho foi exibido no hall de entrada do Teatro Municipal durante a 

Semana de Arte Moderna. 

      A obra ‘’O Grupo’’, foi adquirida pelo francês governo em 1934 para o Musée du 

Jeu de Paume, que foi mais tarde transferida para a biblioteca pública em La Roche-sur-

Yon, onde permanece em exposição. 

      O seu trabalho mais conhecido, os enormes Monumento às Bandeiras, no Parque 

Ibirapuera, em São Paulo, foi proposta (na forma de uma miniatura de gesso), em 

1920. Começou em 1936 e foi concluída em 25 de janeiro de 1953. 

 
Monumento às Bandeiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo 

1894 – 1955 
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 
 

 

 

1- Explique o que foi o a semana de 1922 no Brasil. 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2- Em seus ideais, os modernistas tinham uma visão inovadora do trabalho da arte com 

a cultura nacional. Qual era ela? 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3- Qual dos artistas sofre influências do Cubismo. 

 

A) Tarsila do Amaral 

B) Di Cavalcanti 

C) Vicente do Rego Monteiro 

D) Os três artistas 

E) Nenhum artista 

 

4- Explique no que consiste o termo Antropofagia. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5- Anita e Tarsila são associadas a estéticas diferentes. Aponte quais características 

evidenciam isso em cada artista. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6- Sobre a Semana de Arte Moderna, é incorreto afirmar: 

 

(A) Evento realizado em São Paulo no ano de 1922, tinha como principal objetivo 

ratificar os padrões estéticos vigentes à época frente às investidas de um grupo de 

jovens artistas que propunha a renovação radical no campo das artes influenciados 

pelas vanguardas europeias. 

 

(B) O principal foco de descontentamento com a ordem estética estabelecida estava no 

campo da literatura (e da poesia, em especial). Exemplares do Futurismo italiano 

chegavam ao país e começavam a influenciar alguns escritores, como Oswald de 

Andrade e Guilherme de Almeida. 
 

(C) Alvo de críticas e em parte ignorada, a Semana não foi bem entendida em sua época. 

Esse evento ocorreu no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias 

cafeeiras e pela política do café com leite. O capitalismo crescia no Brasil, 

consolidando a República e a elite paulista, esta totalmente influenciada pelos 

padrões estéticos europeus mais tradicionais. 
 

(D) Os modernistas não apresentavam um projeto estético em comum, mas entre eles 

imperava a ideia de que era preciso renovar, dar às artes características genuinamente 

brasileiras. Para os jovens artistas, era indispensável a ruptura com a tradição clássica 

para abolir os moldes europeus que ditavam as regras na literatura, nas artes 

plásticas, na arquitetura, na música etc. 
 

(E) A Semana de Arte Moderna de 1922 foi uma consequência do nacionalismo 

emergente da Primeira Guerra Mundial e também do entusiasmo dos jovens 

intelectuais brasileiros pelas comemorações do Centenário da Independência do 

Brasil. 
 

7- Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que 

abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, 

Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras 

críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura 

brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas. 

 

(A) buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as 

cores, a originalidade e os temas nacionais. 

 

(B) defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma 

irrestrita, afetando a criação artística nacional. 

 

(C) representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como 

finalidade a prática educativa. 

 

(D) mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma 

liberdade artística ligada à tradição acadêmica. 

 

(E) buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas 

abordados. 
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Ilustrador, Rafael Pita 

 

 

 

 

 

Ilustração para o livro 

infantil sobre Tarsila 

do Amaral... essas 

são caricaturas dos 

modernistas Oswald 

de Andrade, Mário de 

Adrade, Pagu, 

Menotti Del Picchia e 

Tarsila... depois uma 

com alguns 

modernistas juntos... 
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A tela Operários pode ser considerada um dos melhores registros do período de 

industrialização brasileira (especialmente do Estado de São Paulo). Tratou-se de um 

momento histórico marcado pela migração de trabalhadores, uma classe ainda muito 

vulnerável e explorada, sem acesso a leis que a defendesse propriamente. 

Tarsila imortaliza em seu quadro as feições dos trabalhadores das fábricas. Chama a 

atenção o fato das faces serem bastante distintas: existem trabalhadores de todas as cores 

e raças representados lado a lado. É de se sublinhar que, apesar das diferenças, todos 

carregam no semblante feições extremamente cansadas e desesperançadas. 

São cinquenta e um rostos, muitos deles sobrepostos, todos sem o corpo registrado. Essa 

mistura de trabalhadores exibidos em sequência aponta para a massificação do trabalho. 

Os operários olham todos na mesma direção, - para frente - e não estabelecem qualquer 

contato visual uns com os outros. A disposição dos trabalhadores, em um formato 

crescente, de pirâmide, permite que se veja a paisagem ao fundo: uma série de chaminés 

cinzentas de fábricas. 

 

9- Insira detalhes que estejam faltando na releitura da obra Operários de |Tarsila do 

Amaral e finalize colorindo.
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RESPOSTA____________________________________________________ 

 
11-Você é capaz de identificar o artista que pintou a obra original só pelo estilo de 

desenho? ______________________________________De qualquer maneira colora 

essa imagem acima com cores que te lembrem a brasilidade. 
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UNIDADE 4 
 

ARTE CONTEMPORÂNEA.  

 

 

Arte Contemporânea: o que é, características e obras 

 

 
     A História da Arte é marcada por grandes mudanças e tendências, que guiaram 

artistas de diferentes épocas por variados estilos. Do clássico ao contemporâneo, esses 

estilos são um retrato do contexto histórico no qual os artistas estavam inseridos. E, 

atualmente, é a Arte Contemporânea que está em vigor. 

 O que é Arte Contemporânea? 

     A Arte Contemporânea, também conhecida como Arte Pós-moderna, é um estilo 

artístico que surgiu a partir da segunda metade do século XX, após o término da Segunda 

Guerra Mundial. Por conta disso, também é chamada de Arte do Pós-guerra, apesar de 

não ser possível definir um momento exato da sua origem. 

       Se estendendo até os dias de hoje, faz com que o período seja conhecido como Pós-

modernismo, tendo como principal elemento a utilização de técnicas e equipamentos 

inovadores e tecnológicos para a criação de obras originais. 

      Em um contexto de pós-guerra, predominava na sociedade um senso de 

sua reconstrução total, arrasada pelo maior conflito da humanidade até então. Assim, os 

artistas passaram a buscar novos meios para se expressar, apoiando-se na crescente 

globalização e no avanço tecnológico e midiático. 

 Características da Arte Contemporânea 

     É possível observar algumas características bastante específicas da Arte 

Contemporânea, principalmente no que diz respeito aos meios de criação das obras. 

Assim, os principais atributos desse estilo artístico são: 

 

 Abandono dos suportes tradicionais; 

 Liberdade e subjetividade na produção artística; 

 Influência de uma sociedade permeada pela troca de informações, pelo uso da 

tecnologia e pelas novas mídias; 

 Efemeridade das obras; 

 Mescla de diferentes estilos artísticos e criação de conceitos; 

 Utilização de materiais diversos na mesma obra; 

 Fusão entre as obras de arte e a vida cotidiana; 

 Forte aproximação com a cultura pop; 

 Questionamentos sobre os conceitos da própria arte; 

 Criação de obras interativas, nas quais o espectador participa ativamente. 
 
 
 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/11/05/michelangelo/
https://www.stoodi.com.br/resumos/artes/arte-contemporanea/
https://www.stoodi.com.br/resumos/artes/suportes-da-arte-contemporanea/
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 Arte Contemporânea brasileira 

 
     No Brasil, o estilo da Arte Contemporânea começou a ser fomentado também 

durante a década de 1950, principalmente por meio do movimento de vanguarda 

do Neoconcretismo. 

     A Pop Art americana, ao aparecer em todo o mundo, influenciou também a maneira 

como se fazia arte aqui no Brasil, principalmente nos anos 1960. Neste início, os artistas 

expressavam fortes críticas à sociedade e à Ditadura Militar, além de referenciar 

fortemente o Tropicalismo. 

     Na década seguinte, a arte se afasta dos momentos de contestação política, 

assumindo uma faceta de reflexão do pensamento, da razão e da tecnologia. A arte 

tecnológica surge, então, com a Exposição Internacional da Arte por Meios Eletrônicos. 

     O fim dos anos 1970 incorporou na arte brasileira os anseios do movimento 

das Diretas Já, retomando o caráter de crítica social e de opinião política, 

principalmente em exposições como “Tradição e Ruptura”, de 1984 e “A Trama do 

Gosto”, de 1987, trazidas pela Bienal de São Paulo, além da mostra “A Mão Afro-

brasileira”, de 1988, organizada pelo MAM-SP (Museu de Arte Moderna de São Paulo). 

     Apesar do grande alcance, principalmente pelo uso da tecnologia, a arte brasileira 

ainda permanece como um privilégio das camadas mais ricas da população e continua 

sendo veiculada nos grandes centros urbanos, excluindo do processo artístico o interior 

do país. 

 

 Movimentos da Arte Contemporânea 

 
     Com um forte caráter globalizado e incluindo diversas formas de se fazer arte, a Arte 

Contemporânea abarca várias escolas e movimentos artísticos, focados mais na ideia e 

com o objetivo de se comunicar, preterindo o consumo, como era comum no período 

anterior da Arte Moderna. Nesse sentido, podemos destacar diversos movimentos e 

vanguardas contemporâneas, como: 

 Arte Cinética; 

 Arte Conceitual; 

 Arte de Novas Mídias;  

 Arte Digital; 

 Arte povera (poor art); 

 Arte Urbana / Street Art; 

 Body Art; 

 Fotografia; 

 Fotorrealismo; 

 Hiper-realismo; 

 Instalação; 

 Op Art; 

 Pop Art. 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/2019/01/07/andy-warhol-quem-foi/
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 Arte Cinética 

 
     A “arte cinética” ou “cinetismo” representa um movimento artístico moderno das 

artes plásticas, surgido em Paris na década de 50. 

     Como o próprio nome indica, determina uma arte vibrante e dinâmica que possui 

como principal característica o movimento, em detrimento do caráter estático da pintura 

e da escultura. 

 
Objetos Cinéticos do escultor grego Panagiotis Vasilakis "Takis", Paris. 

 

        Os artistas dessa corrente artística trabalham especialmente com a arte abstrata 

(abstracionismo), de forma a gerar no espectador uma ilusão de ótica, expressa por meio 

de efeitos visuais de uma “obra móvel”. Nesse sentido, vale lembrar que o movimento da 

"Op Arte" está intimamente relacionada com a proposta da arte cinética. 

 

        Um dos maiores exemplos da arte cinética está o pintor e escultor 

estadunidense Alexander Calder (1898-1976), muito conhecido por seus “Móbiles” 

(desenho em quatro dimensões), um tipo de escultura com peças que se movimentam, 

seja pela ação dos ventos ou por motores de energia. 

 

 

       Ainda que seja Calder o mais lembrado 

quando se fala de “mobiles”, foi o artista 

francês Marcel Duchamp (1887-1968) seu 

criador. 

 

       Na física, a palavra “cinética” refere-se ao 

estudo da ação das forças na mudança de 

movimento dos corpos. Esse termo é também 

utilizado na química, biologia e filosofia. 

 

      A arte cinética foi uma corrente artística 

moderna que surgiu na capital francesa, Paris, 

com a exposição “Lemouvement” (O 

movimento), na galeria Denise René, em 1955. 

https://www.todamateria.com.br/op-art/
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      Dentre vários artistas que participaram destacam-se: Marcel Duchamp, Alexander 

Calder, Jean Tinguely, Victor Vasarely, Yves Klein, Jesus Raphael Soto e Pol Bury. 

A partir disso, surgem na Europa diversos grupos de artistas da arte cinética: “Equipo 57” 

(1957), “Groupe de Recherche D'Art Visuel” (1960), na França; e o Grupo Zero (1958), 

na Alemanha. 

 

 Arte Cinética no Brasil 
 

    Essa corrente artística se espalhou pelo mundo de forma que despontou no Brasil na 

década de 60, sendo seus maiores representantes: Lygia Clark (1920-1988), Ivan Serpa 

(1923-1973), Abraham Palatnik (1928), Lothar Charoux (1912-1987), Luiz Sacilotto 

(1924-2003), Almir Mavignier (1925), Mary Vieira (1927-2001), dentre outros. 

 

 
O Bicho, Lygia Clark 1964                         Pintura número 178, Ivan Serpa 1957 

 

 Principais Características 

 
 As principais características da arte cinética são: 

 Estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais (movimentos, ilusão de 

ótica, etc.) 

 Profundidade e tridimensionalidade 

 Uso de cores, luz e sombra 

 Uso de formas simples e repetidas 

 Oposição a arte figurativa 

 

 Principais Artistas 

 

Dentre os principais representantes da arte cinética estão: 

Marcel Duchamp (1887-1968) 

Alexander Calder (1898-1976) 

Antoine Pevsner (1886-1962) 

Naum Gabo (1890-1977) 

Victor Vasarely (1908) 

Pol Bury (1922) 

Jean Tinguely (1925) 

Yaacov Agam (1928) 

. 

https://www.todamateria.com.br/marcel-duchamp/
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 Arte Conceitual 

 
     A Arte Conceitual é uma vanguarda artística moderna e contemporânea que surgiu nos 

anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos. 

     Como o próprio nome indica, trata-se de uma expressão artística mais pautada nos 

conceitos, reflexões e ideias, em detrimento da própria estética (aparência) da arte. Nela, 

a atitude mental é o mais relevante. 

     Em outras palavras, a arte conceitual é uma “arte-ideia” em detrimento da “arte-

visual”, sendo o principal material da arte a "linguagem". 

Diante disso, os artistas conceituais preocupam-se em criar reflexões visuais para seus 

espectadores. 

     Esse movimento artístico que critica o formalismo e propõe a autonomia da obra 

artística, foi capaz de revolucionar muitos aspectos da arte. 

      O termo “arte conceitual” foi utilizado pela primeira vez pelo artista, escritor e 

filósofo estadunidense Henry Flynt, em 1961, durante as práticas do Grupo Fluxus. 

Obra Ceiling Painting, de Yoko Ono - do Grupo Fluxus, exposta em 1966 em Londres 

      O Grupo Fluxus foi um movimento que reuniu artistas em todo o mundo e tinha como 

base fazer oposição à comercialização da arte. 

     Eles trouxeram novas definições à pratica artística, dissipando os limites da arte e 

mesclando diversos conceitos, com grande influência do dadaísmo. 

     Sobre a arte conceitual, afirma o escultor estadunidense Sol LeWitt (1928-2007): 

A própria ideia, mesmo se não é tornada visual, é uma obra de arte tanto quanto qualquer 

produto. 

https://www.todamateria.com.br/dadaismo/
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      Para muitos estudiosos, Marcel Duchamp (1887-1968) foi um dos precursores da arte 

conceitual no momento em que colocou um mictório no museu e o chamou de arte, com 

sua obra Fonte, de 1917. 

      Anteriormente, o artista já havia elaborado outras obras que seguiam a mesma linha, 

como Roda de Bicicleta, de 1913. 

 

Marcel Duchamp com a obra Roda de Bicicleta (1913). À direita, a obra Fonte (1917) 

 

     Ali, a ideia dos “ready mades” (já feito), considerado uma antiarte, não era o produto 

artístico, mas sim o conceito de arte que o artista quis demostrar e que levava mais ao 

processo reflexivo, em detrimento do visual. 

    A grande questão da arte conceitual era definir os limites e fronteiras do fazer 

artístico, ou seja, ela é baseada na indagação: O que é arte? 

 
O artista recifense Paulo Bruscky em performance conceitual de 1978 
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 Principais caraterísticas da Arte Conceitual 

 
 Crítica ao formalismo e ao mercado da arte; 

 Crítica ao materialismo e ao consumo; 

 Oposição ao hermetismo da arte minimalista; 

 Popularização da arte como veículo de comunicação; 

 Arte mental e reflexiva; 

 Radicalismo e culto à antiarte; 

 Ruptura com a arte clássica e formal; 

 Uso de fotografias, textos, vídeos, instalações, performances (teatro, dança). 

 

A Arte Conceitual no Brasil 
 

    Essa proposta de arte mais reflexiva atingiu o país a partir de 1970. No Brasil, alguns 

artistas conceituais que merecem destaque foram: 

 

Cildo Meireles (1948): artista plástico 

Artur Barrio (1945): artista plástico luso-brasileiro 

Carlos Fajardo (1941): artista multimídia 

José de Moura Resende Filho (1945): escultor e arquiteto 

Mira Schendel (1919-1988): artista suíça radicada no Brasil 

Antônio José de Barros de Carvalho e Mello Mourão “Tunga” (1952-2016): ator 

performance, escultor e desenhista 

Waltércio Caldas (1946): artista gráfico, escultor e desenhista 

 
Mensagens questionando a ditadura em garrafas de coca-cola que voltavam à circulação 

(Cildo Meireles) 
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 A Arte na Nova Mídia 

 

 Arte desenvolvida através de programas digitais 
 

     Considera-se Arte Digital qualquer tipo de manifestação artística produzida através de 

meios eletrônicos, como o uso de softwares e hardwares avançados que permitem a 

criação, a edição, o redimensionamento e outras modificações dentro do ambiente 

virtual.  

 

    As artes digitais se dividem em várias categorias, entre elas, a web art, as pinturas, 

modelagens, fotografias, animações e vídeos digitais. Os resultados podem ser impressos 

em um suporte 2D ou objeto 3D, ou serem vistos no próprio ambiente de criação. 

 

Origem 

 
     A arte digital é considerada um seguimento da arte Contemporânea, que passou a 

ganhar forças com os adventos das guerras mundiais, a partir do momento em que as 

regras e tradições dos movimentos do Modernismo foram quebradas.  

    A chegada dos primeiros computadores despertou em muitos artistas das vanguardas a 

vontade de experimentar um novo espaço para criação, visto que, com a chegada do 

mundo digital, haveria uma melhora na capacidade de armazenamento e o uso de novas 

dimensões.  

     Após alguns anos, as técnicas foram evoluindo e isso facilitou ainda mais a expansão 

de novas versões da arte digital. Os artistas digitais explicam que falar da arte virtual é 

explorar maneiras de usar o computador ou outros aparelhos eletrônicos para se expressar 

artisticamente.  

     Entre os artistas de destaque da arte digital, vale ressaltar o alemão Frieder Nake. Ele 

usou um algoritmo e um computador para interpretar matematicamente a pintura 

“Highroads and Byroads”, do artista Paul Klee e transferiu o resultado para uma mesa de 

desenho. 

    A arte digital só passou a ser realmente percebida a partir da década de 80, entretanto, 

a sua aparição já data de períodos mais antigos, entre as décadas de 50 e 60. Em 1967, 

dois engenheiros de computação da Bell Labs usaram um cartão perfurado de computador 

e traduziram uma fotografia capturada para a linguagem ASCII.  

    O experimento teve como resultado a obra “Nude”, que ganhou destaque em jornais de 

grande circulação da época. Na década de 80, Andy Warhol, considerado o gênio do 

movimento Op Art, foi contratado pela Commodore para a divulgação do computador 

“Amiga”. 

    Diante disso, 28 experimentos foram realizados com o auxílio desse computador, já 

que ele foi um dos primeiros modelos a ter capacidade para produção em grande escala. 

Na década de 90, o movimento tecnológico e as músicas eletrônicas também contribuíram 

para o desenvolvimento da arte digital. 

    É importante citar os artistas que estão ganhando espaço no mercado em virtude das 

recentes inovações. Entre eles: o desenvolvedor James George, especializado em vídeo e 

culturas 3D, além de possuir uma técnica que transforma dados em pixels.  

    A dupla holandesa JODI, considerada umas das pioneiras na arte digital mais recente. 

Eles são reconhecidos por explorar as características funcionais do meio digital e se 

destacaram após revolucionar o uso da tecnologia para discutir a relação das pessoas com 

softwares, games e dispositivos eletrônicos. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/arte-contemporanea
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/modernismo
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/op-art
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 Categorias da arte digital 

 
     Através do aumento da realidade virtual, a arte digital possibilitou uma maior    

interatividade com o público, uma vez que a internet modificou a maneira de 

comunicação entre as pessoas. 

    As palavras foram substituídas por emojis; as redes sociais, a exemplo do Instagram 

estão voltadas para o compartilhamento de fotos; o YouTube tornou-se um grande 

centralizador de conteúdo e propaganda. Saiba mais sobre os principais tipos de artes 

digitais.  

 

Edição de fotos e vídeos 
 

     O uso de programas, a exemplo do popular Photoshop e tantos outros mais específicos 

permitem modificar imagens com a proposta de realçar ou ocultar detalhes, acrescentar 

elementos, mesclar e outros.  

    Por isso, essa área é considerada a mais popular da expressão visual digital. Os 

resultados podem variar de simples fotografias até verdadeiras obras de arte produzidas 

digitalmente. 

 

Vídeo e áudio 
 

    O avanço da internet permitiu que os artistas de áudio e vídeo pudessem expandir os 

seus trabalhos para uma quantidade maior de pessoas. As animações, interferências 

visuais, videodesign, pinturas e artes sonoras são alguns exemplos dessa expansão. 

 

Arte em 3D 
 

     Um dos modelos de ciberart mais valorizado atualmente é o 3D, por ser uma arte que 

permite ao espectador maior aproximação com a realidade. O artista das três dimensões 

utiliza programas, tais como o “ZBrush” e o “3DS” para esculpir as obras digitalmente e 

criar composições únicas. Geralmente, esse tipo de trabalho se transforma em um material 

tão real, chegando a ser comparado com uma fotografia. 

 
 Exemplo de arte em modelagem 3D. (Foto: Pixabay) 
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Pixel Art  
    Esse tipo de arte digital é formado pela 

criação dos ícones de computador. Os 

ícones são pequenas imagens ou 

símbolos, clicadas em uma tela de 

computador ou de celular para acessar 

programas e aplicativos.  

    As imagens são apresentadas em 

mapas de pixels desenvolvidas através de 

uma ferramenta digital, conhecida como 

lápis. Cada pixel é colocado num lugar 

específico e definido com cor e 

intensidade específica, pois a intenção é 

melhorar a representação iconográfica da 

imagem, quando ela for reduzida.  

    Portanto, a seguinte técnica é fundamental no desenvolvimento dos ícones das 

interfaces gráficas dos softwares.  
 

 

 Arte Fractal 
 

A arte fractal é constituída 

por imagens digitais 

acompanhadas de 

complexas equações 

matemáticas, que utilizam 

programas específicos 

para estes fins. Tais 

programas são dedicados 

as fórmulas descritas 

pela geometria 

fractal. As imagens 

fractais representam a auto 

repetição. Elas podem ser 

aumentadas ou diminuídas 

por várias vezes sem 

perder a forma original. 

 

Desenho vetorial 
    

 O desenho vetorial classifica as imagens que podem ser redimensionadas conforme a 

necessidade do artista ou programador. Isso é possível, pois os programas gráficos que 

permitem esse tipo de criação registram uma informação matemática para cada item 

desenhado. 

    Diante disso, cada item desenhado pode se reproduzir toda vez que for aberto 

novamente em outro computador. Os gráficos vetoriais, portanto, são mais versáteis, 

porque permite que os desenhos produzidos sejam alterados, sem causar maiores perdas 

de qualidade.  

Ilustração e pintura digital 
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    As ilustrações, desenhos e pinturas 

digitais permitem a criação de artes para 

livros, quadrinhos e sites. Essa técnica é a 

que mais se aproxima das clássicas pinturas 

em óleo sobre tela, aquarela, baixo relevo, 

montagem, etc. O uso de softwares, como o 

photoshop e o ilustrador permite a produção 

de peças para identidades visuais, 

propagandas, apresentações e infográficos.  

    O segmento natural-media é um exemplo 

de pintura digital feita com softwares 

bastante específicos. Eles procuram simular 

as condições naturais de um artista real, 

como as tintas e pinceis, por exemplo.  
 

 

 

 

 Arte Povera 

 
    A Arte Povera (em inglês, “poor art”) foi um movimento artístico de vanguarda surgido na 

Itália na década de 60 e que significa literalmente “arte pobre”. 

    O termo “arte povera” foi cunhado pelo crítico e historiador da arte italiano Germano Celant, 

em 1967, no catálogo da exposição “Arte povera – Im Spazio”, ocorrida em Veneza. 

O movimento povera se destacou na pintura, escultura, instalação e performance. Sua ideia era, 

de fato, propor uma nova reflexão estética sobre o produto artístico ao “empobrecer a arte” e 

trazer à tona sua efemeridade através da utilização de materiais simples e naturais. 

"Iglu", Obra do artista italiano Mario Merz, Turim, Itália 
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      As cidades italianas que desenvolveram mais trabalhos dessa vertente foram: Turim, Milão, 

Roma, Gênova, Veneza, Nápoles e Bolonha. De qualquer forma, o efêmero movimento se 

espalhou por todo continente europeu, terminando na década de 70. 

    Ao lado do Futurismo, a Arte Povera foi uma das mais importantes correntes artísticas italianas 

do século XX. 

 

 Principais características da Arte Povera 

 
 Crítica à sociedade de consumo, capitalismo e processos industriais; 
 Crítica à comercialização do objeto artístico; 

 Oposição ao modernismo, pop art, racionalismo científico e minimalismo; 

 Arte antiformalista que se aproxima de algumas vanguardas europeias, tais quais o 

surrealismo e dadaísmo; 

 Utilização de materiais simples e naturais (sucatas, papel, vegetal, terra, metal, comida, 

sementes, areia, pedra, tecido, etc.); 

 Criatividade e espontaneidade; 

 Efemeridade e materialidade da arte; 

 Valores pobres e marginais; 

 Contraste do “novo” e do “velho”; 

 Temáticas da natureza e do cotidiano. 

 

 

 

 

 

    Obra Escultura viva (1966), de Marisa Merz, única mulher do movimento povera. 

 

 

 Arte Urbana 

 
 

 

    A Arte Urbana (street art, em inglês) é um tipo de arte encontrada nos espaços 

urbanos. Manifesta-se por meio de intervenções, performances, grafite, teatro, dentre 

outras. 

    Essas ações artísticas ocorrem em ambientes públicos e, por conta disso, interagem 

diretamente com os indivíduos. Geralmente, usam como suporte os grandes centros 

urbanos, onde há intensa circulação de pessoas e diversidade cultural. 

Dessa forma, os cidadãos acabam se deparando com a arte sem a necessidade de 

deslocamento até centros culturais. 

    Na prática, a arte urbana representa o encontro da vida com a arte, pois a fusão de 

ambas se dá naturalmente, na medida em que o ser humano vive e se desloca pela 

cidade. 

Escadaria Selaron, Rio de Janeiro, Brasil. Obra de Jorge Selaron inaugurada em 2013 

https://www.todamateria.com.br/futurismo/
https://www.todamateria.com.br/vanguardas-europeias/


80 
 

Origem da Arte Urbana 

 

     Esse tipo de expressão artística está espalhada por todo o mundo. Surgiu nos Estados 

Unidos, na década de 70, e possui um caráter dinâmico e efêmero. Portanto, 

normalmente é associada à fotografia, que permite seu registro duradouro. 

Exemplo de arte urbana quando começou a despontar nos EUA. 

 

    No entanto, estudiosos afirmam que essa arte remonta a períodos da antiguidade. Os 

povos gregos e romanos já transmitiam mensagens pelas ruas da cidade através de 

desenhos. Além disso, havia muitos artistas nos centros urbanos que se expressavam 

pela música, teatro e dança. 

    A arte urbana propõe justamente sair dos lugares ditos “consagrados”, aqueles 

destinados a exposições e apresentações artísticas - como por exemplo os teatros, 

cinemas, bibliotecas e museus - para dar visibilidade à arte cotidiana, espalhada pelas 

ruas. 

     Os temas utilizados pelos artistas de rua são bem diversos, no entanto, muitos 

trabalhos estão pautados em críticas sociais, políticas e econômicas. 

É importante analisar o crescimento da arte urbana nos últimos tempos e a forma que 

passa a ser vista como um “valor cultural” muito significativo para as minorias que 

anseiam em mostrar sua arte. 

     Assim, essas manifestações populares permitem o encontro das pessoas com a arte 

independente. Ainda assim, alguns artistas de rua conseguiram um lugar de destaque e 

reconhecimento mundial pela mídia, indústria e diversos meios de comunicação de 

massa. 

 

 Arte Urbana no Brasil 

 
      No Brasil, a arte de rua surge na década de 70, mais precisamente com as obras de 

grafite nas paredes da cidade de São Paulo. Curiosamente surgiu numa época 

conturbada da história do país, com a implementação da Ditadura Militar. 
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O artista Alex Vallauri foi um dos precursores da arte urbana no Brasil 

 

     No início, essa era uma arte marginalizada e de certa forma ainda sofre preconceitos, 

dependendo do local onde é produzida e do indivíduo que a realiza. Entretanto, alguns 

artistas adquiriram posição de destaque no mercado da arte. 

     Ainda que a produção do artista de rua não seja reconhecida por muitos, é necessário 

destacar a importância e relevância desse trabalho para a sociedade. 

    Vale lembrar que muitos problemas são enfrentados pelos artistas de rua, tal qual a 

proibição de manifestações artísticas em locais públicos. O que contraria o artigo 5 º da 

Constituição do nosso país, que diz que todo cidadão é livre para se manifestar 

artisticamente: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença;” 

 

     Sobre esse tema, algumas leis foram introduzidas nas cidades brasileiras com o 

objetivo de tornar livre a rua, para que assim, os artistas possam trabalhar e apresentar 

seus trabalhos. 

 

     De tal modo, em 19 de julho de 2011, o Decreto Nº 52.504 regulamentou o exercício 

artístico nas vias públicas da cidade de São Paulo, e a Lei Nº 10.277/11, através do 

Decreto Nº 14.589, regulamentou essas manifestações na capital de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 
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 Exemplos de Arte Urbana 

 
    Diversas técnicas são utilizadas pelos artistas de rua, embora a intervenção “grafite” 

seja a mais associada ao tema de arte de rua. Segue abaixo alguns exemplos de arte 

urbana. 

 

Grafite 

 
Grafite do artista de rua Paulo Ito, presente nas ruas de São Paulo 

 

     Grafites são desenhos estilizados feitos geralmente com tinta sprays nas paredes de 

edifícios, túneis e ruas. 

    Há muitas técnicas de grafite e atualmente os trabalhos em 3d chamam a atenção dos 

críticos e das pessoas que circulam pela cidade. 

 

Stencil 
 

Parecido com o 

grafite, o 

stencil - em 

português 

estêncil - utiliza 

a técnica de 

recortar um 

papel rígido e 

usá-lo como 

molde. A tinta 

empregada 

geralmente é o 

spray, usada 

para fixar as 

ilustrações e 

desenhos nas 

ruas, postes e 

paredes. 

     Esse é um 

método mais prático no momento de se fazer as intervenções diretamente nas ruas. 
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Poemas Urbanos. 

Poema do escritor urbano 

Giovani Baffô 

 

    Poemas urbanos são qualquer tipo de manifestação literária que surge no ambiente 

urbano, seja nos bancos, paredes, postes. 

     É uma forma interessante de levar a linguagem literária para os locais de grande 

circulação de pessoas. 

 

Cartazes "lambe-lambe" 

Exemplos de cartazes artísticos colados nas ruas das cidades. 

 

     Os cartazes são um tipo de intervenção urbana muito comum. Também chamados de 

"cartazes lambe-lambe", eles são papéis impressos ou produzidos manualmente que são 

fixados com cola pelas ruas das cidades em postes, praças, muros ou edifícios. 
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Estátuas Vivas 

Exemplos de estátuas vivas. Os artistas permanecem a maior parte do tempo imóveis. 

 

    As estátuas vivas são muito encontradas nas grandes cidades como forma de 

entretenimento turístico. 

    Realizam um importante trabalho com o corpo. Permanecem estáticas durante longos 

períodos e em certos momentos realizam pequenos movimentos. Geralmente, os artistas 

estão pintados e caracterizados. 

 

Apresentações de Rua 

 
Apresentação circense realizada em praça 

 

    Essas apresentações de rua podem ser de caráter teatral, musical, circense 

(malabaristas, palhaços, etc.), sendo trabalhos solos ou em grupos. 

    Costumam atrair muitas pessoas para apreciar o trabalho dos artistas. 
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Instalações Artísticas 

Instalação do artista espanhol Francisco Pájaro nas ruas de Barcelona, Espanha 

 

   São inúmeros os tipos de instalações artísticas como exemplos de arte de rua. 

Podem ser produzidas utilizando objetos de materiais distintos e têm o intuito de provocar 

uma mudança no cenário já existente. 

 

Arte em adesivos (Sticker Art) 
 

Arte em 

adesivo 

costuma ser 

muito colada 

em placas de 

rua 

 

     

Sticker art é o 

termo em 

inglês para a 

arte em 

adesivos. 

Esse tipo de 

manifestação 

artística 

utiliza a 

aplicação de 

adesivos pela 

cidade. 

      É uma forma rápida e discreta de intervenção no cenário urbano. 
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 Body Art 

 
     A Body Art (arte do corpo), é uma tendência artística contemporânea que surgiu na 

década de 60, nos Estados Unidos e na Europa, sendo sua principal caraterística o uso 

do corpo como suporte e intervenção para a realização do trabalho artístico. 

     Dessa maneira, o corpo humano (seja do artista ou de um modelo) passa a ser a 

“tela” (daí aproximação com a “body paint”, ou pintura corporal), bem como o 

comunicador de ideias, ou seja, o mais importante veiculador em que o artista vai 

explorar sua "obra viva". 

     Para muitos estudiosos sobre o 

tema, a body art é uma vertente da 

arte contemporânea e seu precursor 

foi Marcel Duchamp (1887-1968) 

ao questionar os limites do conceito 

e o modo de fazer arte, dando início 

a reflexão sobre a "arte conceitual" 

bem como a relação do sujeito com 

o mundo. 

     Dessa forma, os artistas 

contemporâneos ultrapassam os 

limites da tela e do conceito de arte 

ao propor uma nova forma de 

expressão artística em detrimento 

das tradicionais pinturas e 

esculturas. 

 

As principais características da body art são: 

 

 Corpo Humano como suporte e experimentação artística; 

 Materialidade e resistência do corpo; 

 Relações entre arte e a vida cotidiana; 

 Arte como forma de protesto; 

 Choque do espectador; 

 Uso de performances, videoartes e instalações; 

 Temática livre de preconceito (cultura do corpo, sexualidade, nudez,etc.); 

 Tatuagens, maquiagens, deformações, travestimento, mutilações, escarificações, 

queimaduras, implantes e ferimentos. 

 

    Se pensarmos na arte de pintar o corpo, constata-se que esse processo é tão antigo 

quanto a cultura humana, de forma que em sociedades primitivas era comum utilizar 

tintas para cobrir o corpo com sinais, que muitas vezes, ultrapassavam a questão de 

“adornar”, posto que em algumas culturas, os traços que cada um carregava 

pressupunha hierarquia, festividades típicas, passagem de ciclo, etc. 

    Foi dessa forma que a arte do corpo ou a body art surgiu, primeiramente como ritual 

religioso ou marca cultural para designar determinada pessoa no grupo e, mais tarde, 

como forma artística propriamente dita. Dessa maneira, importante notar que a body 

arte passou por diversas transformações até chegar no século XXI como uma das 

tendências mais exploradas, tal qual a tatuagem. Em resumo, antes ela surgia como uma 

https://www.todamateria.com.br/marcel-duchamp/
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necessidade de cultivar a crença e os rituais, e atualmente, como forma de explorar 

artisticamente a mais importante identidade humana: o corpo. 

 

 
 

 Fotorrealismo 

 

Fotorrealismo ou Hiper-Realismo pode ser considerado um estilo de arte, que se 

comunica e expõe através da pintura e também da escultura. O termo mostra a definição 

minuciosa dos detalhes, o que transforma a obra em algo mais nítido e rico em 

características, e que se assemelham a realidade. Pela semelhança tamanha a uma 

fotografia, o Fotorrealismo pode causar reações paradoxais, tal qual de tão perfeito, não 

pode ser real. 

 
Ralph's Diner (1982). Óleo sobre tela. Pintura de Ralph Goings. 

 

     As primeiras impressões do Fotorrealismo se deram em meados dos anos 1970. A 

princípio nos Estados Unidos e Inglaterra. O termo se familiariza com a Arte 

Contemporânea, pois a mesma é a fonte de inspiração para o fotorrealismo. Ainda em 

1970, a exposição 22 Realistas, no Whitney Museum de Nova York marca a divulgação 

desta vertente ao público. 

https://www.infoescola.com/artes/arte-contemporanea/
https://www.infoescola.com/artes/arte-contemporanea/
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2011/07/fotorrealismo.jpg
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     O Fotorealismo pinta quadros que se parecem com fotografias. O detalhe é que 

a base da pintura é uma foto. A característica deste tipo de arte é ampliar a foto, algo 

parecido com o movimento da Pop Art da década de 60, que teve como ícone Andy 

Warhol e a intermitente crítica a cultura massiva. Junto com a ampliação, havia a 

iluminação previamente preparada, deixando refletir luzes naturais e raios artificiais, os 

quais transferem uma grandeza de detalhes e qualidade enormes. Em resumo aos pontos 

relevantes do Fotorealismo, pontuamos: a prioridade dos temas reais (como paisagens e 

pessoas), utilização de fotografias e alto índice de precisão dos detalhes (textura, luz, 

brilho e sombra). Além da utilização de cores e combinações, com apelo mais realista 

possível. 

    A técnica do Fotorealismo baseia-se em Trompe-l’oeil, com a utilização da 

perspectiva e ilusão de ótica, é possível acentuar formas inexistentes e precisar mais 

detalhes e a Airbrush (aerografia), a qual utiliza uma ferramenta interligada a um 

compressor, que produz jato de tinta e preenche a figura. 

     No âmbito da pintura, pode-se destacar artistas como, o pintor espanhol Diego 

Velázquez, um dos pioneiros Howard Kanovitz, os americanos Duane Hanson, Chuck 

Close, além de Richard Estes, George Segal, David Hockney e Franz Gertsch. Os 

escultores precursores do fotorealismo foram Jorge Melício, John De Andréa e Ron 

Mueck. Esculturas famosas do Fotorealismo de Duane Hanson, datada em 

1970, Turistas e Supermarket Lady. E de Jonh De Andréa, 1941, com suas figuras nuas. 

Algumas pinturas que marcaram a época foram, John Salt, cem 1972 com sua obra Ford 

Preto num Campo. Além de David Hockney com as telas A Bigger Splash, 1967 e Sr. e 

Sra. Clark e Percy. 

 

Características do Fotorrealismo 

 

 Reprodução e simulação da realidade (retomada do realismo) 

 Influência da Pop Art e da arte fotográfica 

 Oposição ao minimalismo, expressionismo abstrato e abstracionismo 

 Temas cotidianos 

 Retratos, paisagens, natureza-morta 

 Exatidão de detalhes 

 Nuances de luz, cor, sombras e reflexos. 

 

Parecem, à primeira 

vista, fotografias, mas 

não são: são pinturas de 

óleo sobre tela. A arte 

abstracta pouco lhe 

interessa - as obras de 

Pedro Campos 

contactam com a ordem 

do real, aproximando-

se do realismo de Jan 

Van Eyck e do 

fotorrealismo, sem se 

encaixar nem num, 

nem no outro. Campos 

faz algo diferente. 

 

https://www.infoescola.com/biografias/andy-warhol/
https://www.infoescola.com/biografias/andy-warhol/
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Na escultura 

 
    O escultor australiano Ronald “Ron” Mueck usa silicone e técnica mista para criar 

figuras hiper-realistas, que deixam o cérebro confuso. As cores e as proporções são 

quase perfeitas em todas as peças, mas o que as torna tão surpreendentes é a sua escala 

exagerada. 

 

 Instalação 

 
     Uma instalação é uma manifestação artística contemporânea composta por elementos 

organizados em um ambiente. Ela pode ter um caráter efêmero (só "existir" na hora da 

exposição) ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Diferentemente do que 

ocorre tradicionalmente com as esculturas ou pinturas, a mão do artista não está presente 

na obra como um item notável 

     Uma instalação pode ser multimídia e provocar sensações: táteis, térmicas, odoríficas, 

auditivas, visuais entre outras. 

     O termo instalação foi incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960. 

No início do século XXI a instalação mantém-se como um gênero importante e muito 

difundido. Em virtude da sua flexibilidade e variedade, a sua conceituação tornou-se mais 

geral do que específica. Desde a década 1980, a voga da instalação leva ao uso e abuso 

desse gênero de arte em todo o mundo, o que torna impossível cobrir a produção recente. 

 
Passagem - instalação de 2007 

https://hypescience.com/as-esculturas-hiper-realistas-de-mueck/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_contempor%C3%A2nea
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    Seguindo a linha de outras obras da artista, não é possível definir se o objeto está se 

montando ou desmontando. No entanto, os ramos suspensos no ar flutuam e formam 

uma passagem convidativa aos visitantes. A passagem está associada a uma transição 

 
     Coralarium por Jason deCaires Taylor. O escultor britânico Jason DeCaires 

Taylor põe em prática para defender o ambientalismo. De tempos em tempos, ele 

impressiona o mundo com seu Earthworks aquático, de figuras de cimento solitário 

a um museu subaquático inteiro. Em 2018, Taylor acrescentou uma nova peça à sua 

ambiciosa obra: Coralarium, uma galeria de esculturas submersa.  

 

 
    StudioKCA | Skyscraper (the Bruges Whale). O objetivo da instalação é o de 

“mostrar o alcance e a escala do problema” com resíduos de plástico. A peça 

monumental foi criada a partir de 5 toneladas de lixo retiradas dos oceanos Pacífico 

e Atlântico. 

https://www.contemporarytoday.com/t/jason-decaires-taylor-coralarium-the-underwater-art-museum/920
https://www.contemporarytoday.com/t/jason-decaires-taylor-coralarium-the-underwater-art-museum/920
https://www.contemporarytoday.com/t/jason-decaires-taylor-coralarium-the-underwater-art-museum/920
https://www.contemporarytoday.com/t/jason-decaires-taylor-coralarium-the-underwater-art-museum/920
https://www.contemporarytoday.com/t/jason-decaires-taylor-coralarium-the-underwater-art-museum/920
https://www.thisiscolossal.com/tags/oceans/page/4/
https://www.thisiscolossal.com/tags/oceans/page/4/
https://www.thisiscolossal.com/tags/oceans/page/4/
https://www.thisiscolossal.com/tags/oceans/page/4/
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 Op Art 
 
     A palavra Op Art deriva do inglês Optical Art e significa Arte Óptica. Esse termo pode 

ter sido usado pela primeira vez pelo artista e escritor Donald Judd, em uma revisão de 

uma exposição de “Pinturas Ópticas” por Julian Stanczak. Mas tornou-se popular por seu 

uso em um artigo de revista Time, de 1964. 

 

    Ainda que traga rigor na sua construção, simboliza um mundo precário e instável, que 

se modifica a cada instante. Apesar de ter ganhado força na metade da década de 1950, a 

Op Art passou por um desenvolvimento relativamente lento. 

 

    Ela não tem o ímpeto atual e o apelo emocional da Pop Art, pois é excessivamente 

cerebral e sistemática, mais próxima das ciências do que das humanidades. Por outro lado, 

suas possibilidades parecem ser tão ilimitadas quanto às da ciência e da tecnologia. 

 

    A razão da Op Art é a representação do movimento através da pintura apenas com a 

utilização de elementos gráficos. Outro fator fundamental para a criação da Op Art foi a 

evolução da ciência, que está presente em praticamente todos os trabalhos, baseando-se 

principalmente nos estudos psicológicos sobre a vida moderna e da Física sobre a Óptica. 

A alteração das cidades modernas e o sofrimento do homem com a alteração constante 

em seus ritmos de vida. 

 

    O auge do movimento aconteceu em 1965, quando o Museu de Arte Moderna de Nova 

Iorque abraçou o estilo com a exposição The Responsive Eye (O Olho que Responde), 

que apresentou 123 pinturas e esculturas de artistas como Victor Vasarely, Richard 

Anusziewicz, Bridget Riley, Ad Reinhardt, Frank Stella, Carlos Cruz-Diez, Jesus Rafael 

Soto, Josef Albers, Kenneth Noland dentre outros. 

 

As principais características da Op Art são: 

 

 Explorar a falibilidade do olho pelo uso de ilusões de óticas; 

 Defender para arte “menos expressão e mais visualização”; 

 Quando as obras são observadas, dão a impressão de movimento, clarões ou 

vibração, ou por vezes parecem inchar ou deformar-se; 

 Oposição de estruturas idênticas que interagem umas com as outras, produzindo 

o efeito ótico; 

 Observador participante; 

 Busca nos efeitos ópticos sua constante alteração; 

As cores têm a finalidade de passar ilusões ópticas ao observador. 

 

Os artistas mais destacados são: 

 

    Victor Vassarely (1908-1997) artista húngaro, considerado o precursor da Op Art. 

Influenciado pela arte cinética, construtivista e abstrata e ao movimento Bauhaus. As suas 

composições se constituem de diferentes figuras geométricas, coloridas ou em preto e 

branco. São engenhosamente combinadas, de modo que através de constantes excitações 

ou persistências retinianas provocam sensações de velocidade e sugestões de dinamismo, 

que se modificam desde que o contemplador mude de posição. 

    Os seus trabalhos são então essencialmente geométricos, policromáticos, 

multidimensionais, totalmente abstratos e intimamente ligados às ciências. Sugere 
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facilidades de racionalização para a produção mecânica ou para a multiplicidade, como 

diz o artista, por outro lado, solicita ou exige a participação ativa do contemplador para 

que a composição se realize completamente como uma obra aberta. 

 

    Alexander Calder (1898-1976), escultor e pintor americano, famoso por seus móbiles, 

placas e discos metálicos unidos entre si por fios que se agitam tocados pelo vento, 

assumindo as formas mais imprevistas. Associou os retângulos coloridos das telas de 

Mondrian à ideia do movimento. Os seus primeiros trabalhos eram movidos manualmente 

pelo observador. Mas, depois de 1932, ele verificou que se mantivessem as formas 

suspensas, elas se movimentariam pela simples ação das correntes de ar. Embora, os 

móbiles pareçam simples, sua montagem é muito complexa, pois exige um sistema de 

peso e contrapeso muito bem estudado para que o movimento tenha ritmo e sua duração 

se prolongue. 

 

     Bridget Riley (1931), artista londrina, estudou na Golsmith´s school of Art em 

Londres e foi uma das principais protagonistas da pintura britânica dos anos 70. Muito 

influenciada por Victor Vasarely, liderou, junto a ele, o começo da Op Art. O estilo de 

Riley é marcado por listras que se sobrepõem às curvas onduladas, discos concêntricos 

e quadrados ou triângulos que se repetem. Devido à organização sequencial e a relação 

de cores de suas obras, há a criação de sensações óticas de ritmo nas superfícies, que 

parecem vibrar. 

 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/alexander-calder/
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    Jesús-Raphael Soto (1923-2005), artista venezuelano famoso pelos seus 

“penetráveis”, obra destinadas a penetração do público como forma de interagir com o 

produto artístico. Estudou na Escola de Arte de araçás e foi diretor da Escola de Belas 

Artes em Maracaibo, na Venezuela. Teve trabalhos expostos em vários museus 

importantes. 

 
 

   Ad Reinhardt (1913-1967), pintor e escritor americano, nascido em Buffalo, Nova 

York. Artista e teórico, Ad Reinhardt é mais conhecido por suas pinturas em preto, que 

marcam sua fase artística posterior a 1960. Adepto do minimalismo, Reinhardt utilizava 

apenas o preto e suas variações em suas obras, rejeitando os atributos convencionais da 

pintura. 

 
    Kenneth Noland (1924-2010), pintor americano, da Carolina do Norte, utilizou-se 

em suas obras de listras e cores básicas. Ele enfatiza o plano da tela utilizando cores 

uniformes. Em seu trabalho, a cor é o objetivo. Seus trabalhos mais recentes 

abandonaram as cores básicas, usando agora cores modificadas em vários tons. 

 

No Brasil, destacamos os artistas Ivan Serpa, Lothar Charoux, Luiz Sacilotto e Israel 

Pedrosa. 

 

 

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/jesus-rafael-soto/
http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/luiz-sacilotto/
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Pop Art 

    Surge nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1955 e se converte em estilo 

característico nos anos 60. 

    O termo Pop Art (abreviação das palavras em inglês Popular Art) foi utilizado pela 

primeira vez em 1954, pelo crítico inglês Lawrence Alloway, para denominar a arte 

popular que estava sendo criada em publicidade, no desenho industrial, nos cartazes e 

nas revistas ilustradas. 

    Representavam, assim, os componentes mais ostensivos da cultura popular, de 

poderosa influência na vida cotidiana na segunda metade do século XX. Era a volta a 

uma arte figurativa, em oposição ao expressionismo abstrato que dominava a cena 

estética desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sua iconografia era a da televisão, da 

fotografia, dos quadrinhos, do cinema e da publicidade. 

     Com o objetivo da crítica irônica do bombardeamento da sociedade pelos objetos de 

consumo, ela operava com signos estéticos massificados da publicidade, quadrinhos, 

ilustrações. Mas ao mesmo tempo que produzia a crítica, a Pop Art se apoiava e 

necessitava dos objetivos de consumo, nos quais se inspirava e muitas vezes produzia o 

próprio aumento do consumo, como aconteceu por exemplo, com as Sopas Campbell, 

de Andy Warhol. 

     Além disso, muito do que era considerado brega, virou moda. Já que tanto o gosto 

como a arte têm um determinado valor e significado conforme o contexto histórico em 

que se realiza, a Pop Art proporcionou a transformação do que era considerado vulgar 

em refinado, e aproximou a arte das massas, desmitificando-a, pois se utilizava de 

objetos próprios e populares. 

 

Suas principais características são: 

 

 Linguagem figurativa e realista referindo-se aos costumes, ideias e aparências do 

mundo contemporâneo; 

 Temática extraída do meio ambiente urbano das grandes cidades, de seus 

aspectos sociais e culturais: história em quadrinhos, revistas, jornais 

sensacionalistas, fotografias, anúncios publicitários, cinema, rádio, televisão, 

música, espetáculos populares, elementos da sociedade de consumo e de 

conveniências (alimentos enlatados, geladeiras, carros, estradas, postos de 

gasolina, etc.); 

 Ausência de planejamento crítico: os temas são concebidos como simples 

motivos que justificam a realização da pintura; 

 Representação de caráter inexpressivo, preferencialmente frontal e repetitiva; 

 Combinação da pintura com objetos reais integrados na composição da obra 

como flores de plástico, garrafas, etc., como uma nova forma dadaísta em 

consonância aos novos tempos; 

 Formas e figuras em escala natural e ampliada (os formatos das imagens em 

quadrinhos de Lichtenstein); 

 Preferência por referências ao status social, a fama, a violência e os desastres 

(Warhol), a sensualidade e o erotismo (Wesselmann, Ramos), aos símbolos da 

tecnologia industrial e a sociedade de consumo (Ruscha, Hamilton, etc.); 

 Uso de matérias como tinta acrílica, poliéster e látex, produzindo cores puras, 

brilhantes e fosforescentes inspiradas na indústria e nos objetos de consumo; 

 Reprodução de objetos do cotidiano em tamanho consideravelmente grande, 

transformando o real em hiper-real. 
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   Andy Warhol (1927-1987). Ele foi figura mais conhecida e mais controvertida do 

Pop Art, Warhol mostrou sua concepção da produção mecânica da imagem em 

substituição ao trabalho manual numa série de retratos de ídolos da música popular e do 

cinema, como Elvis Presley e Marilyn Monroe. Warhol entendia as personalidades 

públicas como figuras impessoais e vazias, apesar da ascensão social e da celebridade. 

Da mesma forma, e usando sobretudo a técnica de serigrafia, destacou a impessoalidade 

do objeto produzido em massa para o consumo, como garrafas de Coca-Cola, as latas de 

sopa Campbell, automóveis, crucifixos e dinheiro. Produziu filmes e discos de um 

grupo musical, incentivou o trabalho de outros artistas e uma revista mensal. 

 

           
Campbell's Soup I (1968)                       Marilyn Monroe (1964) 
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    Robert Rauschenberg (1925-2008) artista norte-americano, produziu obras do 

Expressionismo Abstrato e do Pop Art. Depois das séries de superfícies brancas ou 

pretas reforçadas com jornal amassado do início da década de 1950, Rauschenberg criou 

as pinturas “combinadas”, com garrafas de Coca-Cola, embalagens de produtos 

industrializados e pássaros empalhados para a criação de uma pintura composta por não 

somente de pigmentos, mas incluindo também objetos. Por volta de 1962, adotou a 

técnica de impressão em silk-screen para aplicar imagens fotográficas a grandes 

extensões da tela e unificava a composição por meio de grossas pinceladas de tinta. 

Ganhou reconhecimento internacional na Bienal de Veneza de 1964. 

 
     Tom Wesselmann (1931-2004) artista norte-americano, estava cursando a faculdade 

de psicologia quando foi 

recrutado para o exército 

americano. Foi durante o 

tempo em que cumpriu 

serviço militar, que 

Wesselmann se interessou 

pelo desenho. No início fez 

diversas caricaturas e bandas 

desenhadas que eram sátiras à 

vida militar. Em Fort Rilley 

teve de estudar interpretação 

de fotografia aérea, e foi a 

partir dessa altura que os seus 

desenhos começaram a 

abranger novos temas, sem se 

limitar à sátira militar. Quando terminou o serviço militar, voltou a estudar psicologia e 

ingressou no curso de artes, nesse período trabalhava fazendo tiras em quadrinhos para 

diversos jornais. 



97 
 

 

   Jasper Johns (1930) pintor norte-americano. Os seus primeiros trabalhos tinham por 

base temas simples, como bandeiras, mapas, alvos, números e letras. O tratamento 

peculiar dado às suas telas, tem origem numa técnica denominada encaustica, que 

consiste em diluir a tinta em cera quente. Mais tarde, em 1958, Johns acrescenta relevo 

aos seus quadros, colocando neles objetos reais, como escovas, latas, pincéis ou letras. 

O seu trabalho caracteriza-se, assim por ser paradoxal, contraditório e problemático, 

semelhante ao de Marcel Duchamp (associado ao movimento Dada). Para além de 

quadros, Johns também trabalhou em entalhes, esculturas e litografias. Reside, 

atualmente, em Sharon, Connecticut, nos Estados Unidos. 

 
     Roy Lichtenstein (1923-1997) norte-americano, seu interesse pelas histórias em 

quadrinhos como tema artístico começou provavelmente com uma pintura do 

camundongo Mickey, que realizou em 1960 para os filhos. Em seus quadros a óleo e tinta 

acrílica, ampliou as características das histórias em quadrinhos e dos anúncios comerciais, 

e reproduziu a mão, com fidelidade, os procedimentos gráficos. Empregou, por exemplo, 

uma técnica pontilista para simular os pontos reticulados das historietas. Cores brilhantes, 

planas e limitadas, delineadas por um traço negro, contribuíam para o intenso impacto 

visual. 
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    Com essas obras, o artista pretendia oferecer uma reflexão sobre a linguagem e as 

formas artísticas. Seus quadros, desvinculados do contexto de uma história, aparecem 

como imagens frias, intelectuais, símbolos ambíguos do mundo moderno. O resultado é 

a combinação de arte comercial e abstração. 

 

NO BRASIL 

 

    A década de 60 foi de grande efervescência para as artes plásticas no pais. Os artistas 

brasileiros também assimilaram os expedientes do Pop Art como o uso das impressões 

em silk-screen e as referências aos gibis. Dentre os principais artistas estão Duke Lee, 

Baravelli, Fajardo, Nasser, Resende, De Tozzi, Aguilar e Antonio Henrique Amaral. 

A obra de Andy Warhol expunha uma visão irônica da cultura de massa. No Brasil, seu 

espírito foi subvertido, pois, nosso pop usou da mesma linguagem, mas transformou-

a em instrumento de denúncia política e social. 

 



99 
 

 História em Quadrinhos 

 
     As histórias em quadrinhos integram os 11 tipos de arte reconhecidos no mundo. São 

muito apreciadas pelo público jovem por ser uma maneira despojada e divertida de 

contar histórias. 

 

O que é História em Quadrinhos? 

 

    História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de 

desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. 

    Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, 

tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não-verbal. 

    Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de 

trazer o leitor para "dentro" da história contada. Para comunicar as falas das personagens, 

por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões 

também transmite intenções distintas. 

Os 

diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou 

um grito. 

     Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal; os 

balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando; os que 

apresentam contornos em forma de nuvens apontam pensamentos; já os balões com 

traços pontiagudos exibem gritos. 

     Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que 

tentam reproduzir os sons. Exemplo: “cabrum”, como o som de trovão; “tic-tac”, como 

o som dos ponteiros do relógio, entre outros. 

    Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e sinais de 

pontuação, sembre buscando a interação com o leitor. 

    Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, 

as revistas e os gibis. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/linguagem-verbal-e-nao-verbal/
https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/
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Origem das Histórias em Quadrinhos 

 

    A primeira história em quadrinhos com as características que conhecemos hoje foi 

publicada nos EUA em 1894 em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard 

Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la 

oficialmente. 

    Essa HQ intitulou-se “The Yellow Kid” e narrava as peripécias de uma criança que 

vivia nos guetos de Nova Iorque, sempre vestida com uma grande camisola amarela. 

A personagem comunicava-se por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e 

trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. 

"The Yellow Kid" - personagem criada pelo artista Richard Outcault em 1894 

 

    Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante 

destacar que algumas manifestações artísticas a influenciaram. 

Como, por exemplo, as pinturas do século XIV nas igrejas católicas contando a via-

sacra. Nelas é possível observar a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus Cristo 

através de desenhos feitos de forma sequencial. 

 

História em Quadrinhos no Brasil 

 
   No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico-Tico e foi publicada em 

1905 pelo periódico O Malho. 

    Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine 

de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. 

Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com 

a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela 

Editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. 
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Personagens de A turma do Pererê, do cartunista Ziraldo 

 

     Em 1964 o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a 

ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. 

     Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do 

Brasil, a Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez 

tanto sucesso que hoje é publicada em mais 40 países e traduzida em 14 idiomas. 

Evolução da personagem Mônica, de Maurício de Souza 

 

História em Quadrinhos pelo Mundo 

 

    As histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo e existem várias 

personagens emblemáticas. 

    Uma delas é Mafalda, criação do cartunista argentino Quino no ano de 1964. Nessa 

tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e 

questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista 

sobre as situações. 

    Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa e se tornou um 

símbolo argentino. 
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Mafalda, do argentino Quino 

 

    Outra HQ notável é Calvin and Hobbes (intitulada Calvin e Haroldo no Brasil). 

Criada em 1985 pelo americano Bill Watterson, as tirinhas foram exibidas em jornais 

até o ano de 1995. 

    Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre 

Haroldo - que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. 

Calvin e Haroldo 

 

Graphic Novel 

 

    As graphic novels – Romance Gráfico em português – são HQs que apresentam 

conteúdos voltados para o público adulto. Com histórias longas, densas e elaboradas 

como os romances, geralmente usam como suporte livros com edições caprichadas, 

papéis e impressões de alta qualidade. 

    Como exemplo importante dessa forma de arte temos a obra Maus, de Art Spiegelman, 

publicada em dua partes, em 1986 e em 1991. 

    Nesse romance, o autor narra as memórias de sua família pela perspectiva de seu pai, 

que junto com sua mãe, passou pelos horrores do holocausto na Alemanha nazista. Na 

história, os judeus são representados pela figura de ratos e os nazistas aparecem como 

gatos. 
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   Em 1992, Maus ganhou o Prêmio Pulitzer de literatura, oferecido a obras 

jornalísticas. Foi a primeira vez que uma história em quadrinhos ganha esse tipo de 

reconhecimento. 

 

 

TESTE O SEU CONHECIMENTO 

1- Complete o texto abaixo 

     A Arte Contemporânea, também conhecida como Arte ______________________, é 

um estilo artístico que surgiu a partir da segunda metade do 

________________________, após o término da ______________________. Por conta 

disso, também é chamada de Arte do Pós-guerra, apesar de não ser possível definir um 

momento exato da sua origem. 

       Se estendendo até os dias de hoje, faz com que o período seja conhecido 

como_______________________________ tendo como principal elemento a utilização 

de técnicas e equipamentos inovadores e tecnológicos para a criação de obras originais. 

      Em um contexto de pós-guerra, predominava na sociedade um senso de 

sua reconstrução total, arrasada pelo maior conflito da humanidade até então. Assim, os 

artistas passaram a buscar novos meios para se expressar, apoiando-se na crescente 

___________________ e no avanço tecnológico e ______________________. 

2-  Marque V para verdadeira e F para falso sobre as características da Arte 

Contemporânea 

(     ) Efemeridade das obras; 

(     ) Liberdade e subjetividade na produção artística; 

(     ) Influência de uma sociedade permeada pela troca de informações, pelo uso da 

tecnologia e pelas novas mídias; 

(     ) Abandono dos suportes tradicionais; 

(     ) Utilização de materiais diversos na mesma obra; 

(     )Mescla de diferentes estilos artísticos e criação de conceitos; 

(     )Questionamentos sobre os conceitos da própria arte; 

(     )Fusão entre as obras de arte e a vida cotidiana; 

(     )Forte aproximação com a cultura pop; 

(     )Criação de obras interativas, nas quais o espectador participa ativamente. 

https://www.stoodi.com.br/resumos/artes/suportes-da-arte-contemporanea/
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3- A imagem acima, obra de Andy Warhol, pertence a uma série que faz referência a outros 

ícones do século XX. Sobre o artista e a obra é correto afirmar que: 
 

(A) Che Guevara, Pelé e Marilyn Monroe são referências em suas áreas de atuação e foram 

retratados por Warhol porque o artista queria que os jovens os imitassem.    

 

(B) O artista denunciava as ações do regime cubano, por meio da imagem de Che Guevara, 

ao mesmo tempo em que criticava o predomínio cultural americano, ao fazer trabalho 

semelhante com Marilyn Monroe.    

 

(C) A Pop Art, na qual se insere Andy Warhol, é um movimento de valorização da cultura 

midiática, daí sua predileção por representantes de esquerda e de minorias, como 

mulheres e negros.  

 

(D) A proliferação de imagens produzidas pela publicidade, cinema, TV e jornais estimulou 

uma pintura que trouxe para a tela, com a Pop Art, referências conhecidas.   
 

DICA PARA AUXILIAR NOS ESTUDOS 

 
     Esse canal no Youtube, possui vários vídeos de maneira prática e bem objetiva que podem tirar 

muitas dúvidas e ajudar nos seus estudos. 

https://1.bp.blogspot.com/-lHhePKvaYsc/XaTuZgnRrrI/AAAAAAAAOuY/KngLf7HM7xQ0AdFPKGrRH_zUzG-KIaa2ACLcBGAsYHQ/s1600/Che%2BGuevara.png
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4- Essa nova sensibilidade artística, apesar de heterogênea, pode ser resumida através 

da atenção à forma e ao tema, assim como ao processo. A forma inclui cores 

saturadas, formas simples, contornos relativamente nítidos e supressão do espaço 

profundo. O tema deriva de fontes preexistentes e manufaturadas para consumo de 

massa. 

(David McCarthy. Movimentos da arte moderna, 2002. Adaptado.)  

 

O comentário do historiador David McCarthy aplica-se à obra reproduzida em: 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-ExXvJvP4mhQ/XaTte9ctUrI/AAAAAAAAOtw/G-no-NquceACeBkq61cDrkgDMgZqbkChACLcBGAsYHQ/s1600/Elvis.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-dpGR8aZ2n0A/XaTtq1916LI/AAAAAAAAOt0/acfhTw7XGZYgewXv1AZEqo8be9iazVuRQCLcBGAsYHQ/s1600/As%2BSenhoritas%2Bde%2BAvignon%2B-%2BPicasso.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-55GbbdSLFSU/XaTtzSnRnJI/AAAAAAAAOt8/sxSSeo3T5ZUFYgB35NYmi7-YvNdbNxosgCLcBGAsYHQ/s1600/Jackson%2BPollock.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5O1peac4Tgo/XaTt58eyRwI/AAAAAAAAOuA/sHuQrSQ_2kIbdetdFlMJBxavoHBv5SCYQCLcBGAsYHQ/s1600/Henri%2BMatisse.png
https://1.bp.blogspot.com/-RwO7wkNkn-k/XaTuAUQMCWI/AAAAAAAAOuI/7hRtGC1b0SgUbm0yyQDcxgDJuwIl9BaGQCLcBGAsYHQ/s1600/A%2BCruz%2BNegra%2B-%2BKasemir.png
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5-  Analise a imagem a seguir. 
 

 
 

Andy Warhol foi um dos representantes da art pop, surgida na Inglaterra e nos Estados 

Unidos na década de 1950. A imagem apresentada traduz a concepção desse movimento 

artístico, quando: 

 

(A) escolhe uma personalidade feminina para tema, associando a arte à luta do 

movimento feminista.    

(B) apresenta um único rosto em sequência, demonstrando a singularidade dos 

indivíduos celebrados.   

(C) transforma imagens veiculadas na indústria cultural, ampliando as possibilidades de 

relação com a arte.    

(D) fortalece o mito do american way of life, utilizando-se de personagens icônicas.    

(E) critica o padrão de beleza feminina, expondo o elitismo das produções 

cinematográficas.  

 

6- A expressão op-art, termo em inglês, significa arte óptica e serviu para denominar 

um modo de expressão artística, cujos postulantes defendiam a possibilidade constante 

de modificação da realidade em que se vivia. Identifique algumas das características 

presentes nas obras do movimento e marque a alternativa correta. 

 

(A) As obras exploravam uma temática figurativa, de expressividade e com cores 

escuras, as imagens eram carregadas emocionalmente. Os artistas estavam 

preocupados em interpretar as angústias psicológicas do ser humano. 

https://1.bp.blogspot.com/-aLqJR-N4Yow/XaTuuhEvj0I/AAAAAAAAOug/u1h2nfLU5cwCd3tiSy-zysA6S_Z_1mFJQCLcBGAsYHQ/s1600/Marylin%2BMonroe.png
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(B) As obras registravam uma gama de tonalidades devido à reflexão da luz solar 

num momento determinado, as figuras não apresentavam contornos nítidos e as 

sombras eram coloridas e luminosas. 

(C) As obras usavam matérias-prima industrializadas como ferro, plástico, cimento 

etc. Os escultores preocupavam-se em expressar formas de mecanização da 

sociedade moderna. 

(D) As obras apresentavam e combinavam diferentes figuras geométricas, com 

variações de cor ou com contraste preto e branco, com o intuito de provocar no 

espectador sensações de movimento. 

(E) As obras procuravam romper os limites entre arte e vida cotidiana, os recursos 

expressivos eram baseados em imagens dos meios de comunicação de massa, 

como publicidade, televisão, imprensa e cinema. 
 

7- Classifique as imagens em O ART, POP ART, HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

ou GRAFITE. E COLORA OS TRABLHOS ABAIXO.
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