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MOVIMENTOS DE VANGUARDA 

O QUE É 

VANGUARDA? 



DICIONÁRIO AURÉLIO 

 

s.f. 1. Numa operação militar, extremidade 

dianteira de unidade. 2.  Dianteira. 3. Grupo ou 

movimento artístico, etc; inovador. 

MOVIMENTOS DE VANGUARDA 



MOVIMENTOS DE VANGUARDA 

• Movimentos artísticos que 

emergiram na Europa no 

final do século XIX e início 

do século XX; 

 

• Provocaram ruptura com a 

tradição cultural do século 

XIX; 

 

• Foram extremamente 

radicais e influenciaram 

manifestações artísticas em 

todo o mundo; 

As Senhoritas de Avignon, 1907, 2,44m x 2,33m – 

Pablo Picasso - Cubismo 



MOVIMENTOS DE VANGUARDA 

 

• Realismo (transição) 

• Impressionismo 

• Pós-Impressionismo 

• Expressionismo 

• Fauvismo 

• Cubismo 

• Dadaísmo 

• Surrealismo 

• Op Art 

• Pop Art 

Cada uma das vanguardas 

apresenta um projeto próprio, 

mas todas têm em comum: 

romper radicalmente com os 

princípios que nortearam a arte 

do século XIX (e anteriores). 

Movimentos de vanguarda que se destacaram: 

 



MOVIMENTOS DE VANGUARDA 

• A maioria desses movimentos foi 

passageiro, mas deixaram 

legados que formam a base do 

que chamaremos de 

Modernismo; 

 

• Artistas tiveram suficiente 

coragem e persistência para 

pensar por si mesmos, questionar 

as convenções e produzir o que 

verdadeiramente acreditavam; 

 

• Principais palcos dos movimentos 

de vanguarda: França, Alemanha, 

Inglaterra e , mais tarde, Estados 

Unidos; 

 

Pablo Picasso (1881 - 1973) pintando em seu estúdio, 

década de 50 



CONTEXTO DE GRANDES MUDANÇAS 

Telégrafo Ferrovias 

MOVIMENTOS DE VANGUARDA 

• Aumento populacional (êxodo rural); 

• Máquina a vapor; 

• Eletricidade; 

• Ferrovias; 

• Telégrafo, telefone, etc.. 

• Indústria; 



IMPACTO S NEGATIVOS DA INDÚSTRIA PARA  AS ARTES 
 

- Declínio dos trabalhos manuais; 

- Produção de artigos baratos e de má qualidade; 

- Padronização; 

- Ascenção de uma nova classe média, à qual faltava respeito às tradições; 

 

MOVIMENTOS DE VANGUARDA 

A produção industrial retratada no filme “Tempos Modernos” com Charles Chaplin 



AS PRIMEIRAS REAÇÕES – ARQUITETURA E MOBILIÁRIO 

 

MOVIMENTOS DE VANGUARDA 

ART NOUVEAU ou “Arte Nova” 

Defendia a reforma nas artes e ofícios e com 

substituição da produção em massa barata pelo trabalho 

manual personalizado, valorizado. Reconhecia a 

importância da indústria para produção tecnológica. 



ART NOUVEAU  (1890-1910) 

ORIGENS DO ART NOUVEAU  
 

- Movimento que se desenvolveu entre 1890 e 

a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) na 

Europa e EUA para depois espalhar-se pelo 

mundo;  

 

- Influenciado pelo movimento Arts&Crafts 

(Artes e Ofícios) difundido pelo artista e 

pensador britânico Willian Morris (1834-1896) 

-> acreditava que a industrialização trazia 

a desumanização e desvalorizava a beleza 

do produto, já que os materiais 

industrializados teriam acabamento menos 

sofisticados; 

 

- Produtos industrializados -> mais rápidos, 

mais baratos, menos criativos (não tinha a 

participação do artista em todas as etapas de 

produção) => produtos de pior qualidade, 

desvalorização do artista e consumidores sem 

conhecimento cultural sobre a arte; 

Willian Morris (1834-1896), um dos principais 

criadores do movimento Arts&Crafts.  Foi 

pintor de papel de parede, tecidos 

personalizados e livros, além de escritor e 

poeta.  



ART NOUVEAU  (1890-1910) 

O MOVIMENTO ART NOUVEAU  
 

- O Art Nouveau valorizava o trabalho 

manual do artista, mas também defendia a 

importância da indústria no processo de 

produção, a engenharia e a lógica – atenua 

as fronteiras entre arte e indústria; 

 

- Defende a produção de uma  “Arte Nova”, 

que se opunha ao historicismo, a 

inspiração na antiguidade que vigorava 

desde o século XV. Tinha como ideal a 

originalidade, a qualidade do produto e a 

volta do artesanato somado às novas 

tecnologias possibilitadas pela indústria; 

 

- O estilo valorizava as formas orgânicas 

naturais, sobretudo folhas, flores, libélulas, 

pássaros, crustáceos e peixes; 

 

- Acabamentos refinados e emprego de 

materiais como vidro e ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto de decoração estilo Art Nouveau – Abajour 



ART NOUVEAU  (1890-1910) 

Escadaria de ferro forjado para residência Tessel, 

Bruxelas, 1883. Projetado pelo arquiteto belga Victor 

Horta (1861-1947), considerado o primeiro a utilizar o 

estilo Art Nouveau na arquitetura. 

- Na arquitetura, o ritmo orgânico 

e linear envolve toda a 

construção, mostrando uma união 

de ornato e estrutura ( estrutura, 

arquitetura e decoração se 

fundem); 
 

- Utilização de materiais como o 

ferro, aço e o vidro; 

ARQUITETURA  ART NOUVEAU  



ART NOUVEAU  (1890-1910) 

MOBILIÁRIO ART NOUVEAU  

 
-  Conceito de simplicidade e praticidade, 

mas com riqueza de detalhes; 

 

- Linhas assimétricas, contornos sinuosos 

inspirados em formas orgânicas da 

natureza; 

 

- Peças de espessura muito fina; 

 

- Materiais: madeira, ferro e aço; 

 

- Temas comuns: libélula, asas de borboleta, 

flores e folhagens; 

 

- Complexidade e riqueza de detalhes: um 

dos estilos mais difíceis de ser 

reproduzido; 

 

Cadeira de braços, Henry Van de Velde – arquiteto  

belga que dá continuidade aos princípios de Morris: 

funcionalidade e simplicidade. 

Escrivaninha, Hector Guimard – arquiteto 

e desenhista industrial francês 



ART NOUVEAU  (1890-1910) 

Escrivaninha Henry Van de Velde 

Maçanetas Hector Guimard 

Mesa de Apoio, Hector Guimard 

Cama Art Nouveau, Emille Gallé – vitralista e 

ebanista francês 



ART NOUVEAU  (1890-1910) 

Mobiliário Art Nouveau, Hector Guimard 



AS PRIMEIRAS REAÇÕES – ARTES PLÁSTICAS 

 

MOVIMENTOS DE VANGUARDA 

Realismo, Impressionismo,  

Pós-Impressionismo e Expressionismo 

Libertar a arte de representar a 

realidade de modo figurativo e linear 



REALISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Movimento artístico que se manifesta na segunda metade do século XIX; 

 

-  Caracteriza-se pela intenção de uma abordagem objetiva da realidade e pelo 

interesse por temas sociais; 

 

-  Representa uma reação ao subjetivismo e fantasia do romantismo; 

Os Quebradores de Pedra, 1849, 1,60m x 2,59m - Coubert 

-  Grande expressão na 

pintura. As obras 

privilegiam cenas 

cotidianas de grupos 

sociais menos 

favorecidos; 

 

-  O tipo de composição 

e o uso das cores 

criam telas pesadas e 

tristes; 



REALISMO 

O Tocador de Pífaro, 1866, 1,60m x 0,97 – 

Edouard Manet 



REALISMO 

O encontro ou “Bom dia Senhor Courbet”, 1854, Gustave Courbet 



IMPRESSIONISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Movimento com origem na França no 

fim do século XIX que explorou a 

intensidade das cores e a sensibilidade 

do artista; 

 

- Os artistas buscavam retratar em suas 

obras os efeitos da luz do sol sobre a 

natureza, por isso, quase sempre 

pintavam ao ar livre; 

 

- Para os impressionistas, os objetos 

deveriam ser retratados como se 

estivessem totalmente iluminados pelo 

sol, valorizando as cores da natureza. 

Além disso, as figuras não deveriam ter 

contornos nítidos e o preto jamais 

poderia ser utilizado; até as sombras 

deveriam ser luminosas e coloridas; 

 

- As pinceladas soltas dando ênfase na luz 

e ao movimento é técnica característica 

deste estilo; 

O passeio ou Camille e Jean na colina, 1875 – 

Claude Monet 



IMPRESSIONISMO 
CLAUDE MONET (1840 - 1926) 

- Pintor francês precursor do 

movimento Impressionista; 

 

- O movimento ganhou o nome de 

Impressionismo devido a 

repercussão de sua obra Impressão: 

sol nascente, exposta em Paris em 

1874. 

 

- Defendia o retrato da natureza 

como ela é, a reprodução do 

momento, da instantaneidade; 

 

- Pinceladas soltas, sombras 

coloridas, em algumas obras um 

pouco de pontilhismo; 

 

 Retrato de Claude Monet, 1875 – Pierre-Auguste 

Renoir 



IMPRESSIONISMO 
CLAUDE MONET (1840 - 1926) 

Impressão: sol nascente, 1872, óleo sobre tela, 48x63cm – Claude Monet 



IMPRESSIONISMO 

O Rio, 1868, 0,81m x 1,00m -  Claude Monet 



IMPRESSIONISMO 

O Pensador, 1879-89, Bronze, h= 1,55m - Rodin 

AUGUSTE RODIN (1840 - 1917) 

- Escultor Francês, um dos mais 

influentes do século XX; 

 

- Destaca-se por valorizar a escultura 

numa época em que a pintura 

consolidava-se como a principal 

manifestação plástica; 

 

- Michelangelo foi sua principal fonte de 

inspiração; 

 

- Sua obras apresentaram originalidade 

por recusar padrões estéticos. 

Procurava novos efeitos para a 

escultura, oferecendo uma imagem de 

insegurança e inquietação da alma, por 

meio de expressões enérgicas e 

penetrantes; 

 

-  O Pensador retrata um homem nu em 

meditação, que aparenta estar em um 

profundo conflito interior; 



PÓS - IMPRESSIONISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Caracteriza-se como a fase 

final do movimento 

Impressionista (final do 

século XIX); 

 

- Continuou usando cores 

vivas, pinceladas soltas e 

questões da vida real, mas 

com mais emoção e 

expressão; 

 

- Os pós-impressionistas 

reagiram a reprodução fiel 

da natureza e apresentaram 

uma visão mais subjetiva do 

mundo; 

 

- O grandes nomes da pintura 

pós-impresisonista foram 

Cézanne (1839-1906) e 

Vicent Van Gogh (1853-

1890);  

 

 

Montanhas na Provença, 1886-90 – Paul Cézanne 



PÓS - IMPRESSIONISMO 
VICENT VAN-GOGH (1853-1890) 

- Pintor holandês pós-impressionista. 

Morou na Holanda, França e 

Inglaterra; 

- Ao longo da vida, sofreu uma série  

de infortúnios: desilusões amorosas, 

crises nervosas, misérias 

financeiras. Foi tratado como louco, 

ficou várias vezes exposto à fome, à 

solidão e ao frio.  

- Ridicularizado pela maioria de seus 

contemporâneos, hoje é 

considerado um dos maiores 

mestres da pintura universal; 

- Suicidou-se aos 37 anos com um tiro 

na cabeça; Autorretrato, 1987, pintura a óleo, 42x33,7cm 



PÓS - IMPRESSIONISMO 

Doze girassóis numa jarra, 1889 – Vincent van Gogh. Hoje 

está entre as obras mais valiosas do mundo. 

- Van Gogh desejava que seus 

quadros tivessem efeito forte e 

direto como das gravuras 

japonesas que tanto admirava; 

- Aspirava uma arte sem 

sofisticação, com pinceladas 

soltas e curtas para traduzir seu 

próprio entusiasmo; 

- Livro: Cartas a Theo, reune as 

mais de 750 cartas que o pintor 

escreveu ao irmão, Theodore, 

quatro anos mais novo; 

- Filmes: Sede de Viver e Van Gogh 

– Vida e Obra de um gênio; 



PÓS - IMPRESSIONISMO 

Paisagem com Ciprestes, 1889, 0,72m x 0,91m – Vincent van Gogh 



PÓS - IMPRESSIONISMO 

Noite Estrelada, 1889 – Vincent van Gogh.  



EXPRESSIONISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Corrente artística concentrada especialmente na Alemanha no final do século XIX e 

início do século XX (está inserido no ambiente conturbado que marca a virada do 

século); 

 

O leito de morte, 1895, Edvard Munch 

- Assim como o 

impressionismo, o 

expressionismo tinha a 

pretensão de romper 

com as academias de 

arte, defendendo a 

reflexão individual e 

subjetiva do artista 

sobre o mundo; 

 

- As obras de arte 

expressionistas mostram 

o estado psicológico e as 

denúncias sociais de uma 

sociedade que se 

encontrava na carência 

de um mundo melhor; 



EXPRESSIONISMO 

O Grito, 1893, 0,91m x 0,73m – Edvard Munch 



EXPRESSIONISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Diferente dos impressionistas, os expressionistas  negavam a representação da 

natureza bela. Recusavam a ver apenas o lado bom das coisas. A intenção do artista 

era recriar o mundo e não apenas a de absorvê-lo da mesma forma que é visto; 

Crianças Brincando, 1909, Oskar Kokoschka 

- São característicos das 

obras a deformação da 

imagem visual, cores  

vibrantes, fundidas ou 

separadas e 

pinceladas soltas; 

 

- O principal precursor 

deste movimento foi o 

pintor holandês 

Vincent Van Gogh. 

Pablo Picasso também 

seria influenciado por 

esta manifestação 

artística.  



EXPRESSIONISMO 
EXPRESSIONISMO NO BRASIL 

No Brasil, início do século XX, inicia-se a produção de uma arte nacionalista com 

influência expressionista, que marca o início da produção de um legado artístico 

modernista brasileiro; 

Os Retirantes, 1944, Candido 

Portinari 

Artistas expressionistas que se 

destacaram: 

 

 

- Candido Portinari, que 

retratou em suas telas a 

migração do povo nordestino 

para as grandes cidades e a vida 

dos agricultores, operários e 

desfavorecidos; 



EXPRESSIONISMO 
EXPRESSIONISMO NO BRASIL 

- Anita Malfatti pode ser 

considerada a artista que 

introduziu as vanguardas 

europeias. Retratou em suas 

cenas populares cotidianas e 

paisagens. Usou cores fortes e 

violentas; 

 

- Lasar Segall, considerado o 

primeiro artista a introduzir o 

expressionismo alemão em 

território sul-americano. Uma 

de suas obras mais conhecidas 

é "Emigrante Navio" de 1939; 

Mário de Andrade , 1922– Anita Malfatti 
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