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Unidade I – As Origens da Arte Moderna: 
Impressionismo e Pós- Impressionismo 

 
Pontilhismo 

 

Originária das técnicas de pintura dos impressionistas, o Pontilhismo utiliza 

pequenos pontos/traços de cores diferentes lado a lado para que os olhos 

do observador possam mescla-los e enxergar uma terceira cor numa obra 

de arte.  

Essa técnica deriva, principalmente, de teorias científicas sobre cor e 

expressão, como por exemplo a Lei dos Contrates Simultâneos (teoria das 

cores complementares) do químico Eugène Chevreul. Segundo Chevreul a 

aparência de uma cor pode ser radicalmente alterada a partir da colocação de outra cor ao lado dela (Cores 

Complementares).  
 

Curiosidade: Para produzir suas obras o pintor pontilhista Georges Seurat tinha no seu ateliê um círculo cromático de Chevreul. 

 

 
 
Principais Artistas: 
 

Georges Seurat (1859-1891) - foi o fundador do pontilhismo. Ele estudou a ciência das 

cores e da mistura óptica para inventar esta nova técnica. Ele dominou considerável a técnica 

de chromoluminarism - prática de deixar espaços em branco na tela entre os pontos, para criar um 

nível de luz que era impossível de outra forma. 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Curiosidades: 
1. Seurat quando inventou o estilo de pintura chamou a técnica primeiro de Divisionismo, mas o nome foi 

mudado ao longo do tempo; 

2. Quanto menor os pontos, mais clara a pintura é, e mais nítidas as linhas são, assim como com a resolução 

da tela em um monitor de computador; 

3. De muitas maneiras Pontilhismo é tanto uma ciência como uma arte; 

4. Até Vincent Van Gogh experimentou a técnica de pontilhismo. 
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Paul Signac (1863-1935) - É o outro pai fundador do pontilhismo. Quando Seurat morreu 

jovem (31 anos), Signac continuou a trabalhar com Pontilhismo e deixou um grande legado de 

obras de arte usando o estilo. 

 

             

 

Relembrando o Impressionismo...  
 

No final do século 19, numa Paris movimentada por toda uma 

Revolução Industrial e aceleração da vida, um grupo de jovens artistas 

resolve não mais viver sobre as regras da Académie de Beux-Arts 

(Academia de Belas Artes).  

Na época, a Academia não concebia a ideia de poder aceitar uma 

obra de arte que não representasse paisagens pitorescas, cenas baseadas 

na mitologia, iconografia religiosa ou feitos heroicos que retomasse ao 

tempo dos gregos antigos. Nos ateliês o desenho era tudo, a pintura era precisa e bem delineada, e para 

conseguir isso o pintor levava um bom tempo até finalizar seu trabalho. Mas, os impressionistas cansaram dessa 

forma de se fazer arte, a intenção deles era inovar, sair dos ateliês e pintar ao ar livre, visando documentar 

o mundo moderno. Eles começavam suas pinturas ao ar livre e continuavam no mesmo lugar até termina-las. 

Mas, para se fazer isso era necessária a utilização de uma nova abordagem técnica, as pinceladas precisavam ser 

urgentes, toscas, aplicadas com imprecisão, o objetivo não era fazer um retrato fiel do momento, mas sim captar 

a sensação fugaz delas, sem deixar de ter algum senso de verdade.  

 

Curiosidade: Um fato que facilitou muito essa saída dos ateliês foi a criação dos tubos de tinta. Até o meio do século 19 não existia nenhum recipiente 

apropriado que facilitasse o transporte das tintas, por conta disso as pinturas só poderiam ser realizadas nos ateliês. 

 

As primeiras pinturas impressionistas apresentadas para os grandes salões de artes da Academia de Belas 

Artes de Paris foram recusadas, este fato teve como resultado abertura da primeira exposição da Société Anonyme 

des Artistes Peintres, em 15 de abril de 1874. Até este momento o movimento levantado por Pierre-Auguste 

Renoir, Camille Pissaro, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Paul Cézzane, Edgar Degas e Claude Monet, não tinha 

o nome de Impressionismo, foi só após esta primeira exposição e graças às críticas negativas de Louis Leroy a 

pintura Impressão, nascer do sol de Monet, que o movimento recebeu um nome. Apesar de todas as críticas e 

 
Impressão, nascer do sol – Monet, 
1872. 
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dificuldades enfrentadas pelos impressionistas, atualmente o Impressionismo é considerado o mais famoso 

movimento artístico a ganhar forma desde o Renascimento.  

 

 

 

 

Pós-Impressionismo 
 

Não podemos dizer que o Pós-Impressionismo foi um movimento artístico propriamente dito, pois não temos 

um grupo de características próprias que poderiam agrupar alguns trabalhos artísticos desenvolvidos neste 

período. O que existiu foram dois pintores que participaram das rodas de conversas e atividades dos 

impressionistas, e um que se apaixonou pelas telas impressionistas, mas que desenvolveram estéticas artísticas 

próprias. Em 1910 o crítico britânico Roger Fry montou uma exposição com esses artistas e na falta de um 

movimento (e de um nome) resolveu chamá-los de pós-impressionistas.  

 

 

Vamos ver agora um pouco da história e das obras desses três pintores. 

 

 

 

Vincent Van Gogh (1853-1890) 

"Pintores reais não pintam as coisas como estão ... eles pintam como eles sentem que elas sejam."  

 

Para entendermos a obra de Vincent Van Gogh precisamos ter em mente que ele utilizou a arte 

como uma forma de exteriorizar seu medos e agonias, ele se esforçou para transmitir o seu estado emocional e 

espiritual em cada uma de suas obras. Embora ele só tenha vendido apenas um quadro durante sua vida, Van 

Gogh é hoje um dos artistas mais populares de todos os tempos. Em suas telas, com pinceladas densamente 

carregadas, visíveis e uma paleta brilhante, é perceptível a expressão pessoal de Van Gogh. Cada pintura 

proporciona uma sensação direta de como o artista visitou cada cena, como a interpretou através de seus olhos, 

mente e coração. A dedicação de Van Gogh a articular a espiritualidade interior do homem e a natureza 

conduziu a uma fusão de estilo e conteúdo que resultou em telas dramáticas, imaginativas, rítmicas e emocionais 

que transmitem muito mais do que a mera aparência do assunto. 

 

Características: 
 
1. Estilo específico de Pincelada - pontos, pinceladas rápidas, redemoinhos, e traços grossos de tinta; 
2. Representação de luz natural; 
3. Temas do cotidiano; 
4. Sombras coloridas, obtidas através do uso das cores complementares; 
5. Ausência de linha de contorno; 
6. Empasto - uma aplicação muito espessa de tinta. 
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Obras: 

   

 

 

Paul Gauguin (1848-1903) 

"Eu estou tentando colocar dentro destas figuras desoladas a selvageria que eu vejo nelas e 

que está em mim também ... Droga, eu quero consultar a natureza perfeitamente, mas eu não 

quero deixar de fora o que vejo lá e que vem em minha mente. " 

 

Paul Gauguin é um dos mais significativos artistas franceses, inicialmente começou a produzir pinturas 

Impressionistas, mas depois do seu fascínio com o mundo exótico e colorido do Caribe, ele abriu caminho para 

um novo estilo de pintura conhecido como simbolismo. À medida que o movimento impressionista foi 

culminando no final de 1880, Gauguin experimentou novas teorias da cor e abordagens decorativas para 

pintura. Ele chegou a trabalhar, durante um verão, um estilo intensamente colorido ao lado de Vincent Van 

Gogh, no sul da França. Ele já tinha abandonado uma vida anterior como um corretor da bolsa quando 

começou a viajar regularmente para o Pacífico Sul em 1890.  Nesse período desenvolveu um novo estilo de 

pintura que unia a observação diária com simbolismo místico, um estilo fortemente influenciado pelo exótico 

e pelas artes "primitivas" da África, Ásia e Polinésia Francesa.  

 Depois de dominar métodos impressionistas para descrever a experiência óptica da natureza, Gauguin 

estudou comunidades religiosas em paisagens da Bretanha (França) e em vários cenários rurais do Caribe, ao 

mesmo tempo, em que tinha contato com as últimas ideias francesas sobre o tema da pintura e teoria da cor. 

Estes estudos contribuíram para o desenvolvimento gradual de Gauguin de um novo tipo de pintura "sintética", 

que funciona como um simbólico, ao invés de uma simples documentário, ou espelhado, reflexo da realidade. 

 Gauguin inspirou muitos artistas da Arte Moderna (Fauvismo) por conta do seu uso das cores e do 

primitivismo. Buscando o tipo de relação direta com o mundo natural que ele testemunhou em várias 

comunidades da Polinésia Francesa e outras culturas não-ocidentais, Gauguin tratava a sua pintura como uma 

meditação filosófica sobre o sentido último da existência humana, bem como a possibilidade de realização 

religiosa e respostas sobre como viver mais perto da natureza. 
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Primitivismo: O termo denota o fascínio ocidental para culturas menos industrialmente desenvolvidas, e a noção romântica de que as 

pessoas não-ocidentais podem ser mais genuinamente espiritualizadas, ou mais próximas em contato com forças elementares do 

cosmo, que os europeus e americanos comparativamente "artificiais". 
 

 

Obras: 

   

 

 

 

 

Paul Cézanne (1839-1906) 

"Devo-lhe a verdade na pintura e vou dizer isso a você" 

 

 

Paul Cézanne é um artista francês também conhecido como o artista que abriu caminho para o desenvolvimento 

do modernismo do século XX, tanto visualmente quanto conceitualmente. Em retrospectiva, o seu trabalho 

constitui o elo mais poderoso e essencial entre os aspectos efêmeros do impressionismo e os materialistas 

geométricos, ele inspirou movimentos como o Cubismo. 

Insatisfeito com o impressionismo, onde a pintura é principalmente um reflexo da percepção visual, Cézanne 

procurou fazer da sua prática artística um novo tipo de disciplina analítica. Em suas mãos, a própria tela assume 

o papel de uma tela onde as sensações visuais de um artista é registado como ele olha intensamente, e muitas 

vezes repetidamente, em um determinado assunto. Em última análise das obras podemos perceber que Cézanne 

considerou a cor, a linha e a forma como se constituissem uma única coisa, ou como aspectos inseparáveis para 

descrever como o olho humano experimenta realmente a natureza de uma forma geométrica. Cézanne aplicou 
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seus pigmentos para a tela em uma série de discretos, pinceladas metódicas como se estivesse construindor uma 

imagem em vez de pinta-la. É como se cada item da vida (paisagem, objeto, comida ou retrato) tenha sido 

examinado não de um, mas vários ângulos, suas propriedades materiais, em seguida recombinadas pelo artista 

como mera cópia, como Cézanne chamava "uma harmonia paralela à natureza". Foi esse aspecto da prática 

analítica geométrica de Cézanne que levou os futuros cubistas a considerá-lo como seu verdadeiro mentor. 

 

Obras: 
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                     Atividade – Prática e Teórica 

 

           1 - Em casa: Observamos durante a aula como Van Gogh representou o seu quarto e 

que cada objeto que ele pintou tem um significado. Seguindo a ideia do artista crie como seria o 

seu quarto com símbolos que representem você. 
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UNIDADE II - ARTE MODERNA 
 

A criação e evolução da fotografia no século XIX libertaram a arte de antigos padrões estéticos e 

possibilitaram que novas experimentações fossem realizadas. O primeiro movimento que deu adeus para as 

academias de artes e o ensino clássico foi o Impressionismo, seguido pelo Pontilhismo e os trabalhos de Vincent 

Van Gogh, Paul Gauguin e Paul Cézanne (os Pós-impressionistas).  

Mas, não só eles se aproveitaram dessa liberdade de criação que a fotografia trouxe, o início do século 

XX é marcado pelo desenvolvimento da Arte Moderna e seus “ismos”. Os movimentos modernos fizeram 

uma verdadeira revolução no mundo da arte ao mudar radicalmente seus padrões (clássicos em grande parte) 

de beleza e de forma de representação.  

 
As principais correntes ou movimentos da arte moderna foram: o Fauvismo, o Cubismo, o Futurismo, o Expressionismo, o 

Dadaísmo, o Surrealismo, o Abstracionismo. Apesar de muito diferentes entre si, os movimentos modernistas apresentam algumas 

características gerais e marcantes. 

 
Características gerais da Arte moderna e de seus movimentos (os “ismos”) 

 

 

 
 
 

Expressionismo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• A liberdade de criação fez surgir várias correntes artísticas que conviveram, divergiram e se enriqueceram 

com as diferenças; 

 

• A nova concepção do espaço plástico que deixa de ser perspectivo e torna-se cada vez mais plano, 

valorizando-se a exploração dos elementos plásticos ou visuais (o ponto, a linha, a cor, a forma, o volume e o 

espaço) que passam a ser utilizados sem tanta preocupação com a representação do mundo visível; 

 

• O tema da obra perde a importância que tinha no passado e passa a ser um pretexto para a criação artística; 

 

• A experimentação de novas técnicas e materiais provocou o surgimento de novas linguagens artísticas como 

a colagem e a assemblage, por exemplo; 

 

• A incorporação de referências artísticas de povos não europeus: a arte oriental, a arte africana, a arte indígena, 

entre outras. 
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EXPRESSIONISMO 

 

Frequentemente o termo Expressionismo é designado somente à arte alemã do início do século XX. Pois, em 

1905 é formado na Alemanha o grupo “Die Brücke” (A Ponte) e em 1910 o grupo “Der Blaue Reiter” (O 

Cavaleiro Azul), esse último dirigido por Wassili Kandinsky e conta com a presença de Franz Marc e Paul Klee, 

entre outros. Seus autores eram contrários ao naturalismo, eles procuravam expressar as emoções humanas e 

interpretar as angustias que caracterizaram psicologicamente o homem do início do século XX. Mas, é 

pertinente dizer que o Expressionismo teve diversas faces em toda a Europa (Alemanha, França, Bélgica, 

Áustria, Holanda etc.), até a década de 1920.  

 
Carcaterísticas 

 
Os temas utilizados nas pinturas abrangiam a grande cidade, o ser humano destruído, a miséria, a guerra, a 

necessidade de ruptura com o velho mundo, o desejo de construir um novo, o erótico e o sensual (influência 

dos escritos de Freud). 

A pintura expressionista se caracteriza por adotar uma vasta gama de cores e por se preocupar em acentuar a 

agressividade dos contrastes. O Expressionismo tinha como principal ideologia, a de representar uma visão 

subjetiva, por meio do uso da cor e da linha. Isso significa que o artista registrar uma impressão do seu próprio 

temperamento e visão de mundo, ao invés de retratar exclusivamente o mundo exterior; uso de cores 

simbólicas, imagística exagerada e intensa. Uma característica das manifestações alemãs do Expressionismo é 

que em geral apresentam uma visão sombria da humanidade; 

 
Principais Pintores Expressionistas 

 

 
 
✓ Edvard Munch (1863 – 1944);  
 
 

 
 
 
 
 

Expressionismo x Impressionismo 
 
O Expressionismo se opõe ao caráter essencialmente visual desenvolvido pelos impressionistas, 

adotando uma atitude subjetiva e muitas vezes até agressiva com relação à realidade. Esse fenômeno 

acontece de dentro para fora, trazendo à tona as emoções, angústias e pontos de vista do artista. 

Já o Impressionismo se empenhava em captar a luz e o movimento. Nele também podíamos 

encontrar a eliminação do papel descritivo da arte, a exaltação da imaginação do artista e a ampliação 

dos poderes expressivos da cor, linha e forma. Tais características influenciaram muitas manifestações 

artísticas da época e estão presentes até hoje. 
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✓ Egon Schiele (1890 – 1918) 
 
 

O Abraço, 1917 
Óleo sobre tela 
Galeria Belvedere da 
Áustria, Viena, Áustria 

 
 
 
 

A Família, 1918 
Óleo sobre tela 

152.5 × 162.5 cm 
                                 

 
 
 

✓ Ernst Ludwig Kirchner (1880 – 1938) 
 

 
 
 
 
 
Marcella 
1911 
Óleo sobre tela 
75×59 cm  
Moderna Museet  

 
 

 

Assimilando... 
 
QUESTÃO 01 – O início do Século XX, traz consigo uma grande gama de vertentes artísticas que vão dominar 
toda a produção artística da época. Entre 1904 e1905, na Alemanha, com um grupo chamado Die Brucke, que 
significa A Ponte, tem início o movimento Expressionista. Quanto a este movimento e suas características 
julgue os itens:  
 
1. (  ) A “sensação de luz e cor, não se importando com os sentimentos humanos e com a problemática da 
sociedade moderna” são características marcantes deste movimento.  
2. (   ) É inegável que o Expressionismo seja uma aceitação ao que fora o Impressionismo.  
3. (   ) O Grito, de Van Gogh, é um grande exemplo deste marcante movimento  
4. (   ) O Expressionismo procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizaram 
psicologicamente o homem do início do século XX.  

 
QUESTÃO 02 - Quanto as características do Expressionismo, analise os itens abaixo e marque a ÚNICA 
alternativa INCORRETA. 
 
a) Enquanto o Impressionismo se preocupava com as sensações de luz, os expressionistas tinham como 
preocupação e objetivo retratar as emoções e angustias do homem.  
b) O artista não representava apenas o que via, mas também o que ele sentia em relação ao fato que estava 
sendo retratando.  
c) Para os expressionistas representar o movimento era sempre o ideal.  
d) Para alcançar seus objetivos os expressionistas chegavam a deformar as figuras.  
 
 

Duas Mulheres na Rua 
1914  
Óleo sobre tela 
120,5cm x 91cm 
Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen 
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QUESTÃO 03 - Sobre o Expressionismo julgue os itens que se seguem em (C) para os certos e (E) para os 
errados:  
 
(    ) O expressionismo foi um movimento em reação ao impressionismo, ou seja foi uma mudança no estilo 
de arte.  
(    ) Expressar as emoções humanas era uma das características do expressionismo.  
(    ) Os expressionistas são considerados deformadores da realidade.  
(   ) A pintura expressionista é considerada uma pintura bela por fugir às regras tradicionais de equilíbrio da 
composição.  

 
QUESTÃO 04 – Sobre o Expressionismo marque a alternativa correta:  
 
(   ) O Expressionismo trabalha com as cores puras.  
(   ) O Expressionismo trabalha com o claro-escuro.  
(   ) O Expressionismo trabalha com Mitologia.  
(   ) O Expressionismo trabalha com deformação da realidade.  
 
QUESTÃO 05 – Marque a alternativa correta:  
 
(   ) No Expressionismo a pincelada é violenta.  
(   ) No Expressionismo a pincelada é calma.  
(   ) No Expressionismo a pincelada é quase perfeita.  
(   ) No Expressionismo a pincelada é suave e violenta.  
 
QUESTÃO 06 – Marque a alternativa correta:  
 
(   ) Pontilhismo é característica expressionista.  
(   ) Estudo dos sonhos é característica expressionista.  
(   ) Ataque ao psicológico é característica expressionista.  
(   ) Estudo da luz é uma característica expressionista.  
 
 
QUESTÃO 07– Marque a alternativa correta:  
(   ) O Grito de Edvard Munch é uma obra otimista.  
(   ) O Grito de Edvard Munch é uma obra perturbadora.  
(   ) O Grito de Edvard Munch é uma obra realista ao extremo.  
(   ) O Grito de Edvard Munch é uma obra surreal.  
 
 
QUESTÃO 09 – Marque a alternativa correta:  
 
(   ) No Expressionismo predomina a verossimilhança.  
(   ) Os expressionistas são considerado deformadores da realidade.  
(   ) No Expressionismo a arte é deixada de lado.  
(   ) Obras expressionistas não são consideradas como produções artísticas.  
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FAUVISMO 
 

 
“O Fauvismo não é tudo, é apenas o começo de tudo”.  

Henri Matisse (1869-1954) 
 

    

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

máximo a expressividade das cores na representação pictórica. O termo “fauvismo”, na verdade, teve origem a 

partir das observações corrosivas do crítico de arte Louis Vauxcelles após ter visitado uma mostra de pinturas 

de vários artistas, entre eles Henry Matisse. Vauxcelles utilizou a expressão “Les Fauves” ao se referir aos 

artistas. O uso pejorativo da expressão, que pode significar “os animais selvagens”, prevaleceu nas críticas 

imediatamente posteriores. Apesar da negação do rótulo e dos protestos pelos artistas integrados à nova 

tendência, que não chegaram a lançar nenhum manifesto teórico de afirmação e nomeação da sua linha estética, 

o termo “fauvismo” acabou permanecendo, talvez indevidamente, nos estudos da história da arte. Em 1908, o 

Fauvismo chega ao limite do estilo, a queda era inevitável.  

 

 
Os princípios deste movimento artístico eram: 

 

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

· A cor passa a expressar sentimentos. Criar é seguir os impulsos do instinto, as sensações primárias;  

· A cor pura deve ser exaltada. Os fauvistas se embriagavam com cores vibrantes, exageradas;  

· As linhas e as cores devem nascer impulsivamente e traduzir as sensações elementares, no mesmo estado de 

graça das crianças e dos selvagens.  

 

 
 

CARACTERÍSTICAS  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pincelada vigorosa, espontânea e definitiva;  

• Ausência de ar livre;  

• Cores intensas, fortes, explosivas; 

• Colorido brutal, pretendendo a sensação física da cor que é subjetiva, não correspondendo 

à realidade;  

• Uso exclusivo das cores puras, como saem das bisnagas;  

• Pintura por manchas largas, formando grandes planos;  

• Motivos chapados, lineares; 
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Seus principais representantes são: 

 
 

✓ ANDRÉ DERAIN  (Chatou, 1880 – Garches, 1954) 
 

 
 Pescaria porto, Collioure                         El Faro de Coilure                       Retrato de Matisse 
 

✓ HENRI MATISSE (Le Cateau-Cambrésis, 1869 — Nice, 1954). 

 

Matisse, como outros artistas do movimento, rejeitava a luminosidade impressionista, e usava a cor como fator principal 

da pintura, levando-a às últimas consequências. A arte de Matisse era feita para decorar a vida dos homens, segundo um 

importante historiador da arte. Em suas pinturas gostava de motivos repetitivos, usava formas curvas e cores variadas.  

 
 

Retrato Madame Matisse 
1905 
Óleo s/tela 
40.5 x 32.5 cm 
Statens Museum for Kunst, Copenhagen, 
Denmark 

 
 

Harmonia em Vermelho 
1908 

Óleo s/tela 
180 x 220 cm 

Hermitage, St. Petersburg, Russia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dança 
1910  
Óleo sobre tela  
2,60m x 3,91m  
Museu Hermitage, São Petesburgo, Rússia  

Nu Azul – 1952 
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Assimilando...  
  
 
QUESTÃO 01 - Sobre seus conhecimentos sobre 
o fauvismo julgue os itens abaixo em (C) para os 
certos e (E) para os errados:  
 
(   ) Os artistas fauvistas eram chamados de feras 
por causa da intensidade com que usavam as cores, 
sem misturá-las.  
(  ) As figuras no fauvismo eram extremamente 
realistas.  
(   ) Figuras apenas sugeridas e não representadas 
realisticamente caracterizou o fauvismo.  
(  ) Mistura de cores nas obras marcaram o 
movimento fauvista.  
 
QUESTÃO 02 - Tendo como referência o texto 
acima, julgue os itens com (C) para as alternativas 
CORRETAS e (E) para as ERRADAS:   
 
( ) O Cubismo mudava a ideia de arte como 
imitação da natureza.  
( ) O Cubismo não valorizava as formas 
geométricas.  
(   ) No Fauvismo a cor passou a ser usada como 
elemento mais importante da obra artística.  
(    ) No Fauvismo evitava-se o uso de cores puras. 
  
 
QUESTÃO 03 – Em 1905, em Paris, durante a 
realização do Salão de Outono, alguns jovens 
pintores foram chamados de “fauves” - feras. 
Quanto ao movimento Fauvismo julgue os itens:  
 
(  ) A simplificação das formas e o emprego das 
cores puras são características marcantes deste 
movimento  
(   ) O termo feras se deu pela intensidades com que 
usavam as cores puras, sem matiza-las.  
( ) A figura fauvista é apenas sugerida e não 
representadas realisticamente pelo autor.  
(  ) As figuras lhe interessam pelo geometrismo e 
não enquanto a forma que constituem.  

 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 04 – Sobre o Fauvismo marque as 
alternativas correta:  
 
(    ) No Fauvismo as cores são puras.  
(   ) No Fauvismo predomina a mistura de cores.  
(   ) No Fauvismo as cores são sempre primarias.  
(  ) No Fauvismo não existem cores fora da 
realidade habitual.  
(   ) No Fauvismo as cores são as da realidade.  
(   ) No Fauvismo as cores nunca são irreais.  
(   ) No Fauvismo as cores não são as da realidade.  
(    ) No Fauvismo as cores são misturadas em busca 
do efeito de realidade.  
 
QUESTÃO 05 – As obras nos Fauvismo devem 
surgir:  
 
a-  De impulsos.  
b-  De estudos prévios.  
c-  De temas cristãos.  
d-  De temas mitológicos.  
 
QUESTÃO 08 – A palavra Fauves quer dizer:  
a-  Monstros.  
b-  Feras.  
c-  Artistas.  
d-  Pintores.  
 
QUESTÃO 09 – Sobre o Fauvismo marque a 
alternativa correta:  
 
a- No Fauvismo sempre existe cenário.  
b- No Fauvismo nunca existe cenário.  
c- Os artistas fauvistas não possuíam técnica.  
d- No Fauvismo podem ou não existir cenários.  
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CUBISMO 

 
Teve origem em 1907 quando Pablo Picasso pinta “Les Demoisilles 

D’Avignon” influenciado pela arte africana.  

 

Cubismo analítico 

 

A primeira fase cubista (1909), chamada de cubismo analítico, partiu das 

experiências de Cézanne. Os pintores cubistas procuraram refletir nas suas 

obras as experiências acumuladas sobre os objetos do mundo visual, mostrando os mesmos objetos, paisagens 

e figuras distorcidos e sobrepostos; trabalhavam com poucas cores. Fragmenta a totalidade da imagem, como 

se fosse possível examinar todos os seus ângulos no mesmo instante, numa tentativa de destruição da estrutura. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
O poeta - 1911 – Pablo Picasso                           Tocador de Guitarra – 1910 – Pablo Picasso 

 

Cubismo Sintético 

 

A segunda fase do movimento chama-se cubismo sintético. Nele é mais importante a 

imagem global do que qualquer elemento procedente de uma análise minuciosa. 

Basicamente essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis. Essa 

vertente também foi chamada de “colagem”, pois seus autores passaram a introduzir 

em suas obras a aplicação de diversos elementos como letras, palavras, números, 

papéis e outros objetos diversos. Nessa fase também foi desenvolvida a tecnica de 

assemblagem. Essa técnica consiste na incorporação de objetos do dia a dia na 

composição da obra de arte. No assemblage 

é importante que o objeto incorporado à 

obra, apesar de assumir novos significados estéticos e simbólicos, 

mantenha algo de sua identidade original. Esses novos efeitos 

plásticos foram criados com o intuito de despertar, no observador, 

sensações táteis.  

 

Les Desmoisilles D’Avignon - Picasso 

 

Ainda vida com cadeira Caning, 1912 - Picasso 

Vidro e garrafa de Suze, 
1912 - Picasso          
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CARACTERÍSTICAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seus principais representantes são: 

 

Pablo Picasso, George Braque, Fernand Léger. 
 

 

Guernica - 1937 - Pablo Picasso  
Pintado por Picasso em 1937 está tela pintada a óleo é normalmente tratada como representativa do 

bombardeio sofrido pela cidade espanhola de 

Guernica em 26 de abril de 1937 por aviões 

alemães, apoiando o ditador Francisco Franco.  

O primeiro aspecto notável de Guernica é que ela é 

em preto e branco. Picasso a pintou sem cores 

porque queria dar à pintura uma credibilidade 

jornalística. O pintor espanhol fez uso de imagens 

violentas para mostrar a barbárie de um ataque 

nuclear a civis. 

 
✓ PABLO PICASSO (Málaga, 1881 — Mougins, 1973). 

 

 

  

A mulher que chora, 1917 Leitura, 1932 Mulher no espelho, 1932 

 

 

• Preocupa-se com o estudo da forma e do espaçõ; 

• Quebra com o espaço perspectivo: planaridade; 

• Aliado à razão: baseado na geometrização; 

• Emprego da fragmentação e simultaneidade; 

• Uso da colagem: desmistifica a ideia de que com materiais menos “nobres” não se pode fazer arte.  
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✓ GEORGE BRAQUE (Argenteuil, 1882 — Paris, 1963) 

 

 

 

Homem com violão, 1917 c. Jornal e Violino, 1913 

 

 

✓ FERNAND LÉGER  (Argentan, 1881 — Gif-Sur-Yvette, 1955) 

 

 

 

Cidade, 1919 O circo dos artistas, 1933 

 

 

Assimilando... 
 

Complete os textos a seguir: 

 

1) O ________________ (Cubismo – Fauvismo – Expressionismo) é a corrente artística moderna do inicio do 

século XX, surgida na França, tendo característica a máxima exposição pictórica das ________________ 

(linhas – tintas – cores), que são utilizadas com ________________ (intensidade – frieza), distribuídas em 

grandes áreas da pintura. Alia-se a esta ideia, ________________ (representação – simplificação) das formas. 

Os temas eram leves, e não tinham qualquer intenção ________________ (estética – crítica), revelando apenas 

a alegria de viver.  As cores eram utilizadas  ________________ (puras – misturadas), sem ________________ 
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(intensidade – modelado), favorecendo a ideia de ________________ (tridimensionalidade – planaridade). Os 

________________ (cubistas – fauvistas – expressionistas) eram conhecidos como “Les Fauves” (que significa 

feras em português) por elogiar o emprego do caráter ________________ (emocional – institutivo – racional) 

em suas obras. Exaltavam o desenho ________________ (detalhado – simplificado – naturalista) e, 

principalmente a cor ________________ (matizada – pura). São considerados os principais nomes deste 

movimento, que sofreu influencia do pintor _______________ (Gauguin – Van Gogh – Cezanne), os artistas 

________________ e ________________ (Picasso/Braque – Gauguin/Cézanne – Matisse/Derain).  

 

 

2) O ________________ (Cubismo – Expressionismo – Fauvismo) é a vanguarda moderna que defende a 

colocação das emoções humanas nas expressões plásticas, expressando de modo ________________ (objetivo 

– subjetivo) os ________________ (pensamentos – sentimentos) do artista. Utilizando cores irreais ou 

________________ (naturalistas – antinaturalistas) dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão e 

à miséria humana.  ________________ (Representa-se – Deforma-se) a figura para ________________ 

(ressaltar – ocultar) o sentimento. Este movimento sofre grande influência de ________________ (Cézanne – 

Gauguin – Van Gogh) em seu princípio e tem como um de seus trabalhos mais famosos o quadro 

________________ (O Grito – A Dança – Les Demoiselles d’Avignon) de Munch. A técnica de 

________________ (xilogravura – colagem) também foi bastante utilizada pelo ________________ (cubistas 

– fauvistas – expressionistas), a exemplo do que realizou o artista alemão Kirchner em várias de suas obras, 

cujo tema principal era ________________ (leve e decorativo – a pintura de paisagem – a crítica social).  

 

 

3) O________________ (cubismo - fauvismo – expressionismo) desenvolvido por  ________________ e 

________________ (Picasso/Braque – Van Gogh/Gauguin – Kirchner/Munch) rompeu com a ideia de 

imitação da ________________ (natureza – beleza – academia) abandonando as noções artísticas tradicionais 

ensinadas e valorizadas pela ________________ (galeria de arte moderna – escola – academia), rejeitando a 

ideia da única ________________ (visão – representação – perspectiva). Os artistas deste movimento 

procuraram novas maneiras de retratar cada assunto que elegessem como tema e, influenciados por 

________________ (Cézanne – Gauguin – Van Gogh), passaram a valorizar a ________________ 

(representação fiel – geometrização) das formas e pintar objetos em situações várias como se fossem captados 

por diferentes ________________ (ângulos – planos) de observação. Ou seja, todas as partes de um objeto 

eram arranjadas num único ________________ (plano – ângulo), ao mesmo tempo. Essa fase ficou conhecida 

como a do cubismo ________________ (analítico – sintético). A segunda fase do cubismo é a fase da 

________________ (abstração – colagem), conhecida como a do cubismo ________________ (analítico – 

sintético), na qual diversos materiais extraídos do mundo real foram anexados à pintura, tais como tecido, jornal, 

vime, entre outros.   

 

 

 

 


