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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; 



MOVIMENTOS DO INÍCIO DO SÉCULO XX – FASE MAIS MADURA 

 

MOVIMENTOS DE VANGUARDA 

FAUVISMO, CUBISMO, DADAÍSMO, 

SURREALISMO, OP ART E POP ART 

Movimentos com forte expressão-> 

artistas se organizavam em grupos para 

discutir os novos rumos da Arte e 

criticar o ensino nas academias; 

Organização das grandes 

exposições, eventos e  

galerias de arte 



FAUVISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- As obras expostas 

chocaram tanto os 

críticos que eles lhe 

deram o nome de Fauves 

(“ selvagens” ou “feras”), 

um rótulo que adotaram 

com orgulho; 

 

- Para o movimento 

Fauvista, as criações 

artísticas não possuem 

relação com intelecto ou 

sentimentos, ou seja, a 

criação artística deve ser 

livre e espontânea, 

baseada no instinto, nos 

impulsos primários; Harmonia em Vermelho, 1908-1909, Henri Matisse 

- Movimento tipicamente francês do início do séc. XX. Ganhou reconhecimento de 

movimento artístico em 1905 a partir da exposição Salão de Outono, em Paris;  



FAUVISMO 

CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

A Alegria da Vida, 1905-1906, Henri Matisse 

 

- Entres os autores 

que ganharam 

grande destaque 

está Henri 

Matisse, o grande 

idealizador do 

movimento; 

 

- O Fauvismo 

abrangia muitos 

estilos individuais 

e acabou se 

dissolvendo 

depois de alguns 

anos;  

- As obras caracterizam-se por uso intensivo de cores fortes, ausência de gradação, 

irrealidade na correspondência das cores e pinceladas largas, sem detalhes 

precisos; 



CUBISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Os grandes fundadores desse 

movimento foram o espanhol 

Pablo Picasso e o francês Georges 

Braque; 

 

- O movimento Cubista rompeu 

definitivamente com os padrões 

estéticos que primavam pela 

perfeição das formas na busca da 

imagem realista da natureza; 

 

- A arte cubista baseava-se na 

geometrização da paisagem 

através de formas elementares 

como triângulos, cubos, cones, 

etc.  

Pablo Picasso (1881 - 1973) 

- Movimento artístico do início do séc. XX. Tem seu início na França, mas se dissipa 

para diversos países trazendo influências até os dias atuais;  

Georges Braque (1882 - 1963) 



CUBISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Visando a negação de toda a 

produção artística clássica e 

naturalista, os cubistas, 

muitas vezes, voltavam a 

representação da arte 

primitiva; 

 

- A principal obra que da início 

ao movimento é “As 

Senhoritas de Avignon” de 

Pablo Picasso;  

 

- O Movimento Cubista se 

desenvolveu em duas fases: 

Cubismo de Facetas (a partir 

de 1909) e o Cubismo de 

Colagem (a partir de 1912); 

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



CUBISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

Cubismo de Facetas (Analítico): 

desestruturação e fragmentação da obra 

em todos os seus elementos, muitas vezes 

tornando impossível o reconhecimento da 

figura. Planos sucessivos e superpostos, 

procurando a visão total da figura.  

Ambroise Vollard, 1909-10, 0,91m x 

0,65m – Pablo Picasso 



CUBISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

Cubismo de Colagem 

(Sintético): fase com 

menor fragmentação da 

figura. Utilização de 

materiais cortados e 

colados (madeira, metal, 

papel, tecido, etc.), 

tendo somente algumas 

linhas a mais para 

completar o desenho. O 

artista tinha intenção de 

criar efeitos plásticos 

que ultrapassasse os 

limites das sensações 

visuais, despertando as 

sensações táteis do 

observador. 

Le Courrier, 1913, 0,51m x 0,57m – Georges Braque 



CUBISMO 

Três Músicos, 1921, 1,90m x 2,23m – Pablo Picasso 



CUBISMO 
PABLO PICASSO (1881 - 1973) 

- Um dos artistas plástico mais 

importante do século XX; 

 

- Nasceu em Málaga, estudou em 

Barcelona e trabalhou durante muito 

tempo na França; 

 

- Suas obras podem ser divididas em 

várias fases:   

 

- Fase Azul (1901-1904) -  foi o 

período onde predominou os tons 

de azul. Nesta fase, o artista 

retrata elementos marginalizados 

pela sociedade, geralmente a 

pobreza e a fome; 

 

- Fase Rosa (1905-1907) -  

predomina as cores rosa e 

vermelho, e suas obras ganham uma 

conotação lírica, retornando a vida 

e a alegria; 

 

Mãe e Filho, 1902 - Fase Azul 



CUBISMO 
PABLO PICASSO (1881 - 1973) 

Acrobata e equilibrista, 1905 – 

Fase Rosa  



CUBISMO 
PABLO PICASSO (1881 - 1973) 

- Cubismo de Facetas (1907 - 

1911 ): geometrização das 

formas e grande fragmentação 

da figura. Representação de 

objetos e pessoas; 

 

- Cubismo de Colagem (1912 - 

1921): composição geométrica 

com diferentes texturas e cores. 

Representação de objetos, 

cenas e desenhos abstratos; 

 

- Abstracionismo (a partir de 

1922): técnica cubista 

(geométrica)  e cores se 

misturam completamente, fuga 

ou distorção de qualquer 

representação figurativa, 

composição confusa e pesada;  

 

Moça com bandolim, 1910 – Cubismo de Facetas 



CUBISMO 
PABLO PICASSO (1881 - 1973) 

Guernica, 1937, 3,50m x 7,76m, Centro Nacional de Arte Rainha Sofia, Madri  – Abstracionismo 



CUBISMO 
CUBISMO NO BRASIL 

- O Movimento Cubista ganha 

força no Brasil após a Semana 

de Arte Moderna de 1922; 

 

- Não encontramos artistas 

brasileiros com características 

exclusivamente cubistas. 

Muitos pintores foram 

influenciados pelo movimento 

e apresentaram características 

do cubismo em suas obras; 

 

- Entre os artistas que ganharam 

destaque estão: Candido 

Portinari, Tarsila do Amaral, 

Anita Malfatti e Di Cavalcanti; 

 

Sol Poente, 1929, Tarsila do Amaral 



CUBISMO 
CUBISMO NO BRASIL 

Mulheres com Frutas, 1932, Di Cavalcanti 



DADAÍSMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Movimento artístico literário radicalista que surgiu após a Primeira Guerra 

Mundial, com início na Suíça por volta de 1916 e posteriormente em outros países 

da Europa; 

Tristan Tzara, poeta romeno idealizador do 

movimento Dadaísta. 

- Reflete as consequências 

emocionais trazidas pela Primeira 

Guerra Mundial: o sentimento de 

revolta, de agressividade e 

indignação;  

 

- O objetivo dos artistas era destruir 

a arte tradicional e os valores 

burgueses, tendo em vista o 

capitalismo como o grande 

motivador da Primeira Guerra; 

 

- O termo Dadaísmo deriva da 

onomatopeia infantil “dada”, que 

dito pelos próprios artistas “não 

significa nada”. Termo utilizado 

com ironia, contrapondo-se a 

todos os valores consagrados; 

Para fazer um poema dadaísta 

 

Pegue um jornal  

Pegue a tesoura.  

Escolha no jornal um artigo do tamanho 

que você deseja dar a seu poema.  

Recorte o artigo.  

Recorte em seguida com atenção 

algumas palavras que formam esse 

artigo e meta-as num saco.  

Agite suavemente.  

Tire em seguida cada pedaço um após 

o outro.  

Copie conscienciosamente na ordem 

em que elas são tiradas do saco.  

O poema se parecerá com você.  

E ei-lo um escritor infinitamente original 

e de uma sensibilidade graciosa, ainda 

que incompreendido do público.  



DADAÍSMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- As obras refletiam o prazer da 

anarquia (liberdade), refutando 

todos os sistemas e manifestos, a 

lógica, a memória, a arqueologia, os 

profetas, o passado, o presente e o 

futuro; 

A Noiva, 1912,  0,88m x 0,54m - Marcel Duchamp  

- Criaram a chamada anti-arte, que 

provocava e rejeitava qualquer 

sistema estético; 

 

- O “nada”, a liberdade, manifestava-

se através da composição 

desiquilibrada e desordenada de 

figuras, da criação espontânea, 

imaginária, sem coerência ou razão 

explicativa; 

 

- Entre os principais pintores do 

movimento, destaca-se: Marcel 

Duchamp, François Picabia, Max 

Ernest e Man Ray;  



DADAÍSMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- O movimento Dadaísta se dissolveu por volta de 1923, influenciando outras 

vanguardas como o Surrealismo. 

1 Placa de Cobre, 1 Placa de Zinco, 1 pano de Borracha, 2 

Compassos de Calibre, 1 Telescópio de Cano de Esgoto, 1 

homem de Tubulação, 1920, 0,30m x 0,23m – Max Ernest 
A Fonte, 1917, Marcel Duchamp  



SURREALISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Movimento artístico literário com origem em Paris na década de 20 (período entre 

guerras); 

 

- Influenciado pelas teses psicanalistas de Sigmund Freud (1856 - 1939); 

A Persistência da Memória, 1931, 0,25m x 0,35m – Salvador Dali 

- A teoria freudiana valoriza 

acima de tudo o 

desempenho do 

inconsciente no processo 

de criação, a libertação da 

mente sobre os padrões 

comportamentais e morais 

estabelecido pela 

sociedade; 

 

- Os surrealistas defendiam 

a ideia de que um sonho 

pode ser diretamente 

transposto da mente 

inconsciente para a tela, 

ignorando a percepção 

consciente do artista 

(realista); 



SURREALISMO 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

Números e constelações em amor com uma mulher, 

1941 – Joan Miró 

- O marco inicial do movimento foi a 

publicação do “Manifesto Surrealista” 

de autoria do poeta e psiquiatra 

francês André Breton, em 1924; 

 

-  Neste manifesto foram declarados os 

princípios do movimento surrealista: 

ausência da lógica, adoção de uma 

realidade superior (inconsciente), 

exaltação da liberdade de criação, 

entre outros; 

 

- Entre os principais pintores do 

movimento, destaca-se: Salvador 

Dali, Joan Miró e Max Ernst; 

 

- O movimento se dispersou durante a 

II Guerra Mundial e pouco depois se 

dissolveu por completo, motivado 

pelas diferenças de opinião entre os 

seus membros e as dissensões 

políticas; 



OP ART 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Movimento artístico com início por 

volta de 1930, tendo como 

precursor o pintor e escultor 

húngaro Victor Vasarely; 

Vega, 1957, 1,95m x 1,29m – Victor Vasarely 

- O movimento ganhou 

reconhecimento e popularidade nos 

Estados Unidos a partir da década 

de 50, no contexto do pós-guerra e 

Guerra Fria; 

 

- Op Art vem do inglês “Optical Arte” 

que significa “Arte Óptica”. Busca 

explorar fenômenos ópticos a fim de 

gerar movimento, pulsação e 

vibração a imagem estática; 

 

- Traduz o contexto de um mundo 

mutável e instável em constante 

desenvolvimento tecnológico (ficção 

científica e temas espaciais); 



OP ART 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Movimento artístico com início por 

volta de 1930, tendo como precursor 

o pintor e escultor húngaro Victor 

Vasarely; 

Entrada para o Verde, 1970, Richard Anuszkiewicz 

- As obras da Op Art apresentam 

diferentes figuras geométricas, em 

preto e branco ou coloridas, 

combinadas de tal modo que 

provocam no espectador sensações de 

movimento, sobretudo, quando 

muda-se o ponto de observação; 

 

- Destacam-se como principais pintores 

deste movimento Victor Vasarely, 

Alexandre Calder, Josef Albers e 

Richard Anuszkiewicz; 

 

- O movimento Op Art perdurou por 

algumas décadas e logo foi superado 

pelo Pop Art. No entanto, exerceu 

grande influência nas artes gráficas 

tendo seguidores até os dias atuais; 



POP ART 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

- Movimento artístico que se desenvolveu na Inglaterra e Estados Unidos no final 

dos anos 50, período marcado pelo reerguimento das grandes sociedades 

industriais afetadas pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial; 

Garota ao Piano, 1963, 1,72m x 1,22m – 

Roy Lichtenstein 

- O termo Pop Art do inglês “Popular 

Art” significa “Arte Popular”, 

produzida pelos grandes veículos de 

comunicação; 

 

- A Pop Art representava um retorno a 

arte figurativa. Inspirada na cultura de 

massa criticava os prazeres da 

sociedade materialista e consumista 

que se formava no contexto pós-

guerra; 

 

- Os artistas recorriam à ironia para 

elaborar a crítica ao excesso de 

consumo, estetizando os produtos 

massificados, tais como os 

provenientes da esfera publicitária, do 

cinema, dos quadrinhos, e de áreas 

afins; 



POP ART 
CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO 

Merylin Monroe,  - Andy Warhol 

- Os materiais utilizados pelos artistas 

eram derivados das tecnologias do 

século XX, como a espuma, o 

poliéster e o acrílico; 

 

- As obras caracterizam-se pela 

reprodução de imagens popularizadas 

com cores fortes, contornos pretos, 

técnicas de serigrafia ou pintura 

acrílica; 

 

- O grande representante deste 

movimento foi o pintor e cineasta 

norte-americano Andy Warhol (1928 - 

1987), que ganhou popularidade por 

suas obras de serigrafia e de colagem 

com materiais descartáveis;  

 

- O Pop Arte tem sua repercussão até 

dias atuais, sendo um recurso 

utilizado principalmente na 

publicidade. 

 

 



POP ART 

Cartaz publicitário da campanha de Barack 

Obama para  presidência dos EUA, 2008 – 

Shepard Besson 

Hamburger, 1986-86  - Andy Warhol 
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