


Conceito 

 A Arte Moderna foi um movimento artístico que surgiu  
em meados do século XIX, contexto do anos finais da 
Revolução Industrial e desenvolveu-se até a década de 
1960, principalmente na Europa, mas que influenciou 
artistas norte americanos do Pós-Guerra, bem como 
chegou ao Brasil, marcando as transformações no modo 
de se pensar e fazer arte, por meio da Semana de Arte 
Moderna de 1922. 



Contexto 

Marcado por profundas mudanças, tanto históricas, quanto políticas, 
econômicas e sociais, as quais afetaram o pensar e fazer artístico da 
época. Um exemplo disso, foi o fortalecimento do capitalismo, por 

meio da acentuação das diferenças entre a alta burguesia e o 
proletariado, ocasionando o aparecimento dos primeiros movimentos 

sindicais, como algumas das consequências do Pós Guerra. A 
tecnologia vinha cada vez mais ganhando espaço, com o ápice da 

fotografia como um instrumento de apreensão mecânica da realidade, 
o cinema, os meios de transporte...

Foi um período permeado de contradições e muito fértil para a criação 
de novos conceitos no campos das Artes, os quais buscavam fugir de 
padrões culturais, econômicos, religiosos e traziam novas maneiras de 

manifestação, rompendo assim com os modelos academicistas 
vigentes. 



Origem: Manet e Baudelaire 

Não podemos demarcar uma data 
exata para o surgimento da 

Arte Moderna, ela foi 
acontecendo e ganhando 

maior representatividade no 
início do século XX. Porém 

considera-se Édouard Manet 
(1832-1883), como o primeiro 
artista moderno, pois em suas 
obras ele desafiava o padrão 

clássico da perspectiva e 
buscava abordar temas tabus 

da época. 



 Baudelaire  foi  um  dos  primeiros escritores  a  chamar  a  atenção para  o  
fenômeno  da modernidade, definindo-o da seguinte maneira em seu 
ensaio “O Pintor da Vida Moderna", publicado pela primeira vez no jornal 
“Le Figaro”, em 1863: “A modernidade é o transitório, o efêmero, o 
contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o 
imutável” (BAUDELAIRE, 1988, p. 174). Com isso, tirava da Arte Moderna a 
obrigação de perseguir um ideal clássico de beleza, o qual estava associado 
à perspectiva e ao volume das formas. 

 Ele pedia um olhar moderno para a arte, tanto dos artistas quanto de quem 
observava à uma obra,ou seja, um olhar sensível às diferenças de cultura e 
capaz de admirar o  exótico.  Afinal,  num  século  em  que  barreiras  
geográficas  e  de  tempo  foram transpostas, que assistiu à ascensão da 
locomotiva, à sofisticação do comércio marítimo e se chegou a lugares 
remotos, era preciso rever o conceito de arte e beleza. Era preciso perceber 
no diferente o seu elemento do belo.  

 Baudelaire convida os artistas a se retirarem  dos  estúdios  e  observarem  
as  ruas,  cafés,  boulevares,  galerias,  a  verem os  novíssimos  
personagens  que  a  cidade  moderna  lhes apresenta,  assim como  as  
novas  histórias e a beleza naquilo que era fugaz, passageiro. Nesse  
sentido,  entende-se que  Manet  foi  um dos  primeiros  a  tentar  mesclar  
a  vida  moderna  anunciada  pelo  escritor aos motivos tradicionais da 
pintura.  



“Olympia” – Manet, 1863. Museu D’Orsay (Paris)

Parece retratar 
uma prostituta 

como uma 
deusa, uma 

Vênus. 

Mas vai além, 
Manet

constrói, 
sobretudo

um personagem 
sem “persona”, 
ou seja, ela não 

é Vênus, 
ninfa ou 

cortesã, não 
caracteriza nada 

além de si 
mesma.  

Perspectiva 
diferente da 

clássica. 



“Vênus de Urbino” – Ticiano, 1538.



Os Impressionistas

As obras de Manet e as ideais de Baudelaire 
incentivaram outros artistas a buscarem 
transformações na arte, rompendo com padrões 
clássicos e academicistas, assim como o advento 
da fotografia e a relação da mesma com a 
captação da luz. Surgem os impressionistas, os 
quais apresentaram suas obras pela primeira vez 
ao público em 1874, com uma exposição no 
estúdio do fotógrafo Nadar. No grupo destacavam-
se: Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Pissarro e 
Sisley. 



“Impressão, nascer do sol” – Monet, 1872.

Aversão pela 
arte acadêmica: 

perspectiva; 
pinceladas 

(marcadas); uso 
das cores 
primárias 

diretamente 
sobre a tela. 

Impressão 
visual na sua 
imediaticidade 
e flagrante.  



Claude Monet (1840-1926)

 Método: Trabalho en plein-air (ar livre ).

 Tema: as transparências da água e da 
atmosfera. 

 Renuncia o procedimento habitual, que consistia 
em desenvolver no estúdio, os esboços feitos. 
Assim, desenvolve uma técnica rápida, de 
toques, evitando fundir as cores na tela e 
misturar o branco e o preto nas cores para 
formar os efeitos de luz e sombra. 



“Ninféias” – Monet. 



Auguste Renoir (1841-1919)

 Começa com Monet, os trabalhos en plain air, às 
margens do Rio Sena. Mas será o primeiro a 
abandonar as exposições do grupo, pois para ele 
a pintura não seria um meio para representar 
uma bela natureza e sua luminosidade. Renoir 
dizia que era preciso fazer a melhor pintura 
possível, assim a pintura não era um meio e sim 
o fim, o objetivo. 

 A natureza era um pretexto. 



“O Baile em Moulin de la Galette” – Renoir, 1876. (Museu D’Orsay, Paris). 



Edgar Degas (1834-1917)

 Iniciou juntamente aos outros impressionistas, mas ao longo do 
tempo seu trabalho foi pendendo mais para a escultura.

 O que mais movia seu trabalho era a síntese entre movimento e 
espaço. Dois temas constantes: bailarinas do Ópera e mulheres 
banhando-se/penteando-se.

 Desenho: exige mais do que a contemplação. Depende da ação do 
artista, de traços rápidos. Como se captasse algo da realidade e se 
apropriasse disso.

 O espaço: apesar de ser concreto, não era “natural” (não gostava 
de pintar paisagens), era psicológico e social. 

 Técnica: pintura com giz pastel. 
 Recorre ao auxílio da fotografia, pois acredita que ela capta um 

instante que os olhos não conseguem ver (movimento). 



“A aula de dança”  
Degas, 1873-1875.



Os Pós-Impressionistas

Um grupo de artistas que começou 
experimentando ao modo impressionista, 
mas foram aos poucos se distanciando e 
imprimindo outras características em suas 
obras. Expoentes: Cézanne (1839-1906), 
Van Gogh (1853-1890) e Gauguin (1848-

1903). 



Além de se 
preocupar

em experimentar 
a luminosidade 
em suas obras, 
explorou o uso 

das cores 
vibrantes e a 
expressão das 

emoções.

“A noite estrelada” – Van Gogh, 1889.

Precursor do 
Expressionismo. 
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Começou a
explorar a
forma geométrica e
a reelaborar as
convenções de
perspectiva

(profundidade).

“Banhistas” – Cézanne, 1898-1905 (Philadelphia Museum 
of Art. EUA). 

Precursor do 
Cubismo. 



Trabalhou,

assim como

Van Gogh, com

cores vibrantes,

com as quais

ele procurava

Expressar

emoções.

Precursor do 
Expressionismo. 

“Nafea Faa Ipoipo” – Paul Gauguin, 1892. 



Vanguardas Européias

 Também com o advento da Revolução Industrial, da 
Primeira Guerra Mundial (século XX), de todas as 
transformações que a sociedade européia estava 
passando (avanços tecnológicos, progressos industriais, 
descobertas científicas, dentre outros) e inspirados 
principalmente pelos pós impressionistas, surgem grupos 
de artistas que tinham a necessidade de propor novas 
formas de fazer, pensar e desfrutar/contemplar obras de 
arte, trazendo também uma crítica aos ideais da guerra.

 Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de 
“chocar” o público, a fim de despertar outras maneiras 
de apreciar e refletir sobre a vida.

A palavra, do 
francês “avant-
garde” significa 

a “guarda 
avançada”, o 

que pressupõe, 
nesse contexto, 
um movimento 
pioneiro das 

artes.



Fauvismo

 Simplificação das 
formas, não há busca 
pela perspectiva;

 Pincelada violenta, 
espontânea e 
definitiva;

 Ausência de pinturas 
ao ar livre;

 Colorido brutal (a cor 
não corresponde à 
realidade);

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

 Pintura por manchas 
largas;

 Impulsividade e 
experimentação, em 
vez de exaustivos 
estudos preparatórios. 

“A ponte de Charing Cross” – André Derain, 1906. 



Expressionismo
 Expressar 

sentimentos por 
meio de imagens 
distorcidas;

 Visão trágica do 
ser humano;

 Revelam o lado 
pessimista da 
vida

 Refletir a 
angústia do 
indivíduo 
alienado 
(sociedade 
moderna 
industrializada). 

“O Grito” - Edvard Munch, 1893. 



Cubismo

 Geometria 
como base 
para qualquer 
representação 
(desligar do 
papel 
tradicional de 
reproduzir de 
modo realista);
Simplificação 
das formas;
Fragmentação 
das formas 
(vários pontos 
de vista). 

“Les demoiselles d’Avignon” – Pablo Picasso, 1907 (MoMA, Nova York). 



Futurismo
"Nós destruiremos os museus, bibliotecas,
academias de todo tipo, lutaremos contra o
moralismo, toda cobardice 
oportunista ou utilitária.

Nós cantaremos as grandes multidões 
excitadas pelo trabalho, pelo prazer, e pelo 
tumulto; nós cantaremos a canção das 
marés de revolução, multicoloridas e 
polifónicas nas modernas capitais; nós 
cantaremos o vibrante fervor noturno de 
arsenais e estaleiros em chamas com 
violentas luas elétricas; estações de trem 
cobiçosas que devoram serpentes 
emplumadas de fumaça; fábricas pendem
em nuvens por linhas tortas de suas
fumaças; pontes que transpõem rios, como
ginastas gigantes, lampejando no sol com
um brilho de facas; navios a vapor
aventureiros que fungam o horizonte; 
locomotivas de peito largo cujas rodas
atravessam os trilhos como o casco de
enormes cavalos de aço freados por
tubulações; e o vôo macio de aviões 
cujos propulsores tagarelam no vento como
faixas e parecem aplaudir como um público 

entusiasmado."

(trecho do Manifesto Futurista)

“Dinamismo de um cão na coleira”
Giacomo Balla, 1912. 



Dadaísmo

 Revolta contra a 
civilização que 
mergulhara o 
mundo na guerra;

 Incorporação do 
absurdo, 
refletindo uma 
sociedade 
absurda;

 Ironia;

 Questionamento.

“A fonte”– Marcel Duchamp, 1917/64. 



Surrealismo

 Questionar as 
noções aceitas de 
realidade;

 Fertilidade da 
mente 
inconsciente em 
forjar outra 
realidade.

“A Persistência da memória”– Salvador Dali, 1931. 



Abstracionismo

 Renúncia às figuras 
(arte não 
representacional); 

 Subjetividade;

 Uso de formas 
simples, cores e 
linhas. 

“Amarelo-Vermelho-Azul”– Kandinsky, 1925.


