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MODERNISMO – Séc. XX 
O SÉCULO XX 
 

Aumento do processo de industrialização -> grandes transformações em todo o planeta.  

Urbanização 

 e Reformas Urbanas 

Desenvolvimento Tecnológico: linha de 

montagem e produção em massa -> mais 

produtos com menor custo.  

Invenção do Automóvel 

Rotina das pessoas era 

determinada pela jornada de 

trabalho nas fábricas 

Disputa e rivalidade entre grandes potências europeias 

como França, Inglaterra e Alemanha -> Clima de tensão  



1º GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 
 

Fatores que contribuíram para essa situação conflituosa: 

- Disputa colonial: busca de novos mercados, colônias africanas e asiáticas; 

-Concorrência econômica: países industrializados dificultavam a expansão 

econômica de países concorrentes; 

- Disputa nacionalista: expansão territorial impulsionada pelos movimentos 

nacionalistas que pretendiam agrupar povos de raízes semelhantes; 
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Risco de guerra iminente -> produção de armas e 

fortalecimento do exército 



1º GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 
 

MODERNISMO – Séc. XX 

Tríplice Aliança 

 

Alemanha, Áustria e Itália 

Tríplice Entente 

 

Inglaterra, França e Rússia 
x 

A entrada dos Estados Unidos (apoio financeiro e material) ao segundo grupo 

foi decisivo para a vitória da Entente e seus aliados -> Tratado de Versalhes; 

Soldados franceses atacam alemães 

durante a Primeira Guerra, 1917. 

Duras penalidades à 

Alemanha 



2º GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
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Alemanha, Itália e Japão 

 

Inglaterra, França, Estados 

Unidos e União Soviética 
x 

- Alemanha considerava as imposições do tratado de Versalhes  extremamente 

duras e humilhantes -> Adolfo Hitler soube despertar todo o sentimento de 

revolta que existia no povo. 

- A Segunda Guerra envolveu 58 países, mas as grandes potências foram: 



MODERNISMO – Séc. XX 

- Alemanha foi derrotada: 6 de junho de 1944 -> mais forte ataque contra as 

tropas alemãs (Dia D); 

- Duas grande potências se destacaram: Estados Unidos e URSS (poder 

econômico e militar) -> Alemanha dividida em duas (Oriental e Ocidental); 

Segunda Guerra:  maior guerra realizada na história -> grande massacre e 

desenvolvimento tecnológico (foguetes, aviões, jatos, navios e bomba atômica); 

Varsóvia em ruínas após a invasão alemã na Polônia 

Ruínas de Guernica, Espanha,  após os bombardeios 

alemães na Guerra de Guernica em 1936 

2º GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
 



O REFLEXO NAS ARTES 

- A realidade e as novas necessidades do século XX eram permanentes e 

eminentes. Era preciso uma nova arte, que correspondesse ao cenário de 

mudanças e urgência de reestruturação  dos países; 

- Momento de reformulação dos valores da sociedade e busca de novas técnicas 

e teorias pelos artistas ; 

-   A princípio os artistas tiveram dificuldade em serem aceitos pela crítica que já 

estava acostumada com padrões estéticos bem definidos;  

Cadeira estilo Luís 

XV – Séc. XVIII 

Cadeira Vermelha 

e Azul, Guerrit 

Rietveld, 1917 
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O MOVIMENTO MODERNISTA 
 

- Foi a mais radical ruptura com o passado na 

história da arte; 

 

- Se estendeu até os anos 60, gerando um dos 

períodos culturais mais ricos da história; 

 

- Foram tempos em que as artes vivenciaram um 

experimentalismo nunca antes visto e em que se 

buscou incessantemente uma total liberdade de 

expressão; 

 

- Ao romper com os padrões antigos, os artistas 

modernos buscaram novas formas de expressão, 

utilizando recursos como cores vivas, figuras 

geométricas, e, principalmente a ausência de 

ornamentos; 

- A Bauhaus, escola de design, artes plásticas e 

arquitetura da Alemanha foi a principal fonte de 

expressão e influência da Artes Modernistas em 

todo o mundo; 

Fachada Bauhaus Dessau, Alemanha 

Porta Revista, um dos primeiros 

objetos produzidos na escola. 
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MODERNISMO (1920-1960) 
    BAUHAUS : ESCOLA OU ESTILO? 

 

- Escola de design, artes plásticas e 

arquitetura de vanguarda que funcionou entre 

1919 e 1933 na Alemanha; 

 

- Fundada pelo Arquiteto alemão Walter 

Gropius (1883-1969); 

 

- O objetivo da escola era integrar arte e 

técnica, sendo que uma nunca precederia 

a outra, mas juntas contribuiriam para o 

trabalho dos designers, artistas e artesãos;  

 

- Defendia  a união da arquitetura, 

artesanato e artes formando um 

profissional completo; 

 

- Funcionalismo técnico-formalista-> função 

determina a forma-> criação da máquina 

de morar e suas características: 

padronização, pré-fabricação e criação 

de um espaço moderno; 

Sede da Bauhaus em Dessau, Alemanha, 1925 

Cadeira Wassily em aço e coro, by Marcel Bauer, 1926 



    BAUHAUS : ESCOLA OU ESTILO? 
 

- Desejo de contribuir com a 

reconstrução da Alemanha pós – 

Primeira Guerra; 

 

- Uniam arte e indústria, visando uma 

produção em série com qualidade 

de design e conceito inovador; 

 

- Estudavam diversas técnicas e 

materiais, buscavam a técnica e 

material ideal para determinado 

produto; 

 

- Por defender a criação livre e 

democrática foi fechada pelo 

nazismo em 1933.  

 

- Bauhaus deixou referências no estilo 

de criação que até hoje influência a 

arte e o design; 

Ambiente montado para aula de fotografia na Bauhaus 

em Dessau, 1930. 

Pavilhão Alemão para Feira Mundial de Barcelona, Mies van 

der Rohe, 1929. Demolido e reconstruído na década de 80. 
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ARQUITETURA  MODERNISTA 

Vila Savoye, França, 1928 – Arq, Le Corbusier. 

Características: 

 

- Ausência de ornamento; 

 

- Racionalização da forma (linhas 

simples e geometrização); 

 

- Uso intenso do concreto, aço e vidro; 

 

-  Cores : branco, preto, vermelho e 

cinza do concreto aparente; 

 

- Privilégio da função sobre a forma; 

 

- 5 pontos da arquitetura moderna por 

Le Corbusier: 

 

1) Planta Livre 

2) Terraço Jardim 

3) Janela em Fita 

4) Pilotis 

5) Fachada livre (independente da estrutura) 
Residência Fransworth, EUA, 1951 – Arq, Mies van 

der Rohe. 
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MOBILIÁRIO  MODERNISTA 

- Segue as características da     

arquitetura; 

 

- Ausência de ornamento e estampa; 

 

- Racionalização da forma (linhas simples 

e geometrização); 

 

-  Cores neutras (branco, preto, cinza, 

marrom) e cores fortes (vermelho, 

amarelo, azul); 

 

- Materiais: madeiras diversas, madeira 

laminada, metais cromados, couro, 

algodão e lona; 

 

- Integrados a ambientes “limpos”, com 

pouco ornamento e informação visual; 

 

- A maioria dispostos de acordo com a 

função, outros em posição de destaque 

como obra de arte; Interior Residência Fransworth, EUA, com móveis 

desenhados por  Mies van der Rohe. 
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MOBILIÁRIO  MODERNISTA 

Cadeira Barcelona, 1929 –  Mies van der Rohe e Lily Reich 

Chaise Longue, 1928 –  Charlotte 

Perriand, Pierre Jeanneret e Le Corbusier 

Eames Desk Unit, 1925 – Charles e Ray Eames 
Poltrona Eames, 1920 - Charles e Ray Eames 
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MODERNISMO BRASILEIRO 
SÉC. XX 

 

SEMANA DE ARTE MODERNA 



ANTECEDENTES 

- Ascensão da elite burguesa paulista; 

- Europa: movimentos de vanguarda: 

impressionismo, expressionismo, 

cubismo, dadaísmo, etc.. 

- Intelectuais e artistas  da elite 

paulistana sentem necessidade de uma 

atualização das artes, ao mesmo tempo 

que uma busca de identidade nacional; 

- Estes anseios de modernização e de 

nacionalismo são desencadeados pela 

Primeira Guerra, pela influência das 

vanguardas europeias e pela 

proximidade do primeiro centenário da 

Independência; 

 
Rua 15 de novembro,  São Paulo, 1929. 

- Industrialização do país em função do fortalecimento da economia do café (pós 

Primeira Guerra). São Paulo se destacava como grande exportador mundial de 

café; 



A SEMANA DE ARTE MODERNA 
Semana de Arte Moderna  - 1922 

- Ocorreu entre 13 e 

18 de fevereiro de 

1922 (com 

espetáculos em 13, 

15 e 17) no Teatro 

Municipal de São 

Paulo; 

- O evento contou 

com exposições, 

leitura de poemas, 

apresentações de 

música e dança; 

 

- Considerada o marco inicial do Modernismo brasileiro (impulsionou e divulgou as 

ideias, mas não foi o início); 

Cartazes de divulgação da Semana, Di Cavalcanti. 



Semana de Arte Moderna  - 1922 

- Outros intelectuais que tiveram significativa participação: Menotti Del Picchia, 

Manuel Bandeira, Graça Aranha, etc; 

- Movimento liderado pela elite artística paulistana, tendo como principais 

representantes: 

Literatura 

Mário de Andrade 

Oswald de Andrade 

Ronald de Carvalho 

Pintura 

Tarsila do Amaral 

Anita Malfatti 

Di Cavalcanti 

Música 

Heitor Villa-Lobos 

A SEMANA DE ARTE MODERNA 



Semana de Arte Moderna  - 1922 

A SEMANA DE ARTE MODERNA 

Mário 

De Andrade 

Oswald 

Manuel 

Bandeira 

Graça 

Aranha 



Semana de Arte Moderna  - 1922 

A SEMANA DE ARTE MODERNA 

Tarsila do 

Amaral 
Anita 

Malfatti 



Semana de Arte Moderna  - 1922 

- Poema dos Sapos, Manuel Bandeira, lido por Ronald de Carvalho 

Parte do Poema “Os Sapos” de Manuel Bandeira 

Enfunando os papos,  

Saem da penumbra,  

Aos pulos, os sapos.  

A luz os deslumbra. 

Em ronco que aterra,  

Berra o sapo-boi:  

- "Meu pai foi à guerra!"  

- "Não foi!" - "Foi!"  

- "Não foi!". 

O sapo-tanoeiro,  

Parnasiano aguado,  

Diz: - "Meu cancioneiro  

É bem martelado. 

Vede como primo  

Em comer os hiatos!  

 

Que arte! E nunca rimo  

Os termos cognatos. 

O meu verso é bom  

Frumento sem joio.  

Faço rimas com  

Consoantes de apoio. 

Vai por cinquenta anos  

Que lhes dei a norma:  

Reduzi sem danos  

A fôrmas a forma. 

Clame a saparia  

Em críticas céticas:  

Não há mais poesia,  

Mas há artes poéticas..." 

A SEMANA DE ARTE MODERNA 



Anita Malfatti (1889 - 1964) 

Anita Malfatti, 1889-1964 

ARTISTAS BRASILEIROS 

- Artista plástica brasileira, nascida em São 

Paulo. Uma das principais personalidades 

associadas ao início do Modernismo no 

Brasil; 

- Estudou artes plásticas na Alemanha e 

Estados Unidos, onde teve contato com a 

pintura modernista, sobretudo, a 

vanguarda expressionista, a qual 

identificou seu estilo; 

- Em 1917 realizou uma exposição artística 

em São Paulo, cujas obras 

expressionistas, carregadas de cores e 

traços irregulares, contrapunham-se às 

técnicas da academia. A exposição gerou 

grande polêmica entre os conservadores, 

trazendo  popularidade e reconhecimento 

nacional e internacional  a pintora; 



Anita Malfatti (1889 - 1964) 

O Homem Amarelo, 1915 - 1916 

- Participou da Semana de Arte 

Moderna no Brasil, estando 

entre os principais 

representantes do evento; 

- Suas obras carregam emoção e 

drama através da pintura de 

figuras distorcidas, com 

economia de traços e cores 

fortes; 

- Entre os trabalhos mais famosos 

estão: O Homem Amarelo, A 

Estudante , A Boba, A Estudante 

Russa e o retrato de Mário de 

Andrade; 

ARTISTAS BRASILEIROS 



A Estudante, 1915-1916 A Boba, 1915-1916 

ARTISTAS BRASILEIROS 



Tarsila do Amaral (1886 - 1973) 

Tarsila do Amaral, 1886 - 1973 

- Artista plástica brasileira, nascida em 

São Paulo; 

- Estudou artes plásticas em Barcelona e 

Paris, onde teve contato com as 

vanguardas modernistas; 

- Volta ao Brasil em 1922 para fazer parte 

da organização e exposições da Semana 

de Arte Moderna; 

- Junto com o marido, Oswald de 

Andrade, agitou culturalmente São 

Paulo com reuniões, festas e 

conferências e fundou o Movimento 

Antropofágico; 

- O quadro Abaporu simbolizou esse movimento que queria “devorar” a cultura 

europeia vigente na época e transformá-la em algo expressamente brasileiro; 

ARTISTAS BRASILEIROS 



Tarsila do Amaral (1886 - 1973) 

A Negra, 1923, 100 x 80cm, Museu de Arte 

Contemporânea da Universidade São Paulo. 

- As primeiras obras de Tarsila teve 

influência impressionista e 

expressionista, mas suas obras mais 

expressivas são de influência cubista, 

produzidas depois da Semana de Arte 

Moderna; 

- Caracterizadas pela geometrização da 

forma, uso de cores fortes e temas 

brasileiros; 

- A Negra, inspirada nas amas de leite 

filhas de escravos, foi a primeira tela 

que garantiu-lhe fama e popularidade, 

marcando o início de uma produção 

autêntica da pintora; 

- Catálogo Raisonée  

-  http://www.base7.com.br/tarsila 

 

ARTISTAS BRASILEIROS 



A Feira, 1924 Abaporu, 1928 

ARTISTAS BRASILEIROS 



Emiliano Di Cavalcanti (1897 - 1976 ) 

Di Cavalcanti, 1897 -  1976 

- Pintor, caricaturista e ilustrador 

carioca. Estudou no Rio de Janeiro e em 

São Paulo e posteriormente em Paris; 

- Ilustrou livros de diversos escritores 

brasileiros como Vinícius de Morais, 

Álvares de Azevedo e Jorge Amado; 

- Em 1917 mudou-se para São Paulo, onde 

conheceu Mário de Andrade e Oswald de 

Andrade e contribui com a organização 

e exposições na Semana de Arte 

Moderna; 

- Suas obras expressam influência cubista 

através da geometrização da forma e o 

uso de cores fortes, e temas 

genuinamente brasileiros; 

ARTISTAS BRASILEIROS 

http://abstracaocoletiva.com.br/2013/04/12/di-cavalcanti-biografia/


Emiliano Di Cavalcanti (1897 - 1976 ) 

Samba, 1925-  

- Pintava cenas do cotidiano da 

época e temas populares como 

favelas, operários, soldados, 

figuras negras e festas 

populares; 

- Grande parte de suas obras 

possuem abordagem sensual e 

tropical;  

- Di Cavalcanti foi boêmio, mas 

também um artista engajado, 

participando de diversos 

eventos e debates sobre arte 

moderna; 

- Fez das mulheres o tema 

principal de muitas de suas 

pinturas;  

 

ARTISTAS BRASILEIROS 



Cinco moças de Guaratinguetá, 1930. Carnaval, 1965. 

ARTISTAS BRASILEIROS 



Cândido Portinari, 1903-1962 

ARTISTAS BRASILEIROS 
Cândido Portinari (1903 - 1962 ) 

- Artista plástico brasileiro, nascido 

em São Paulo; 

- Estudou artes plásticas no Rio de 

Janeiro e posteriormente em Paris; 

- Em contato com as vanguardas 

europeias  retorna ao Brasil em 

1931 trazendo influências 

expressionistas e cubistas em suas 

obras; 

- Utiliza dos princípios expressionistas 

para retratar a pobreza, as 

dificuldades e a dor do povo 

brasileiro; 

- Utiliza dos princípios cubistas para 

retratar a história do país, o povo, a 

cultura, a flora, a fauna e 

tropicalismo; 



O Mestiço, 1934 

ARTISTAS BRASILEIROS 
Cândido Portinari (1903 - 1962 ) 

- Pintou cerca de cinco mil obras, 

que vão desde de pequenos 

esboços a gigantescos murais; 

 

- Portinari recebeu diversos prêmios 

e homenagens, ganhando grande 

projeção internacional; 

 

- Em 1944, a convite do arquiteto 

Oscar Niemeyer, desenvolveu 

murais para o conjunto 

arquitetônico da Pampulha, em 

Belo Horizonte, entre eles o de 

“São Francisco” e a “Via Sacra”, 

na Igreja da Pampulha; 



Café, 1935 

ARTISTAS BRASILEIROS 

Os Retirantes, 1944, Candido Portinari 



ARTISTAS BRASILEIROS 

Paineis de Portinari na Igreja de São Francisco 

de Assis, Belo Horizonte, 1944. 



O QUE FOI A ARTE MODERNA 

/ MODERNISTA? 



O QUE FOI A ARTE MODERNA/MODERNISTA? 

Todas as artes que surgiram no final do século XIX até metade do 

século XX em meio a um contexto de grandes e rápidas mudanças 

Influência da 

Revolução Industrial 

Capitalismo 

ascendente 

Grandes 

Guerras 

Desenvolvimento 

tecnológico 

Velocidade 

(máquina, 

automóvel, 

foguete, etc) 

Estudos matemáticos, 

psíquicos e ópticos 



Era preciso uma Nova Arte: romper com os padrões antigos e expressar o contexto 

de mudanças; 

O QUE FOI A ARTE MODERNA/MODERNISTA? 

IMPRESSIONISMO 

PÓS-IMPRESSIONISMO 

FAUVISMO 

CUBISMO 

EXPRESSIONISMO 

DADAÍSMO 

SURREALISMO 

OP ART 
POP ART 
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