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Vanguardas europeias 

 

Resumo 

 

As vanguardas europeias 

 O continente europeu sempre foi visto, nos séculos XVII, XVIII e XIX, como o “berço” das maiores criações 

artísticas. No entanto, muitos artistas sentiam-se presos a moldes tradicionais e há, então, a necessidade de 

criar uma arte que contemplasse a liberdade de expressão e a criatividade dos artistas, numa tentativa de 

combater a arte mimética. Surgem, assim, as vanguardas europeias.   

 O termo vanguarda vem de uma expressão militar, que indica “quem vem à frente”, quem toma a posição 

inicial. Tal noção faz com que compreendamos melhor o intuito dessas inovações artísticas e a sua vontade 

de romper com tudo aquilo que era considerado arcaico. 

 É importante dizer que essas correntes não aconteceram no Brasil, mas impulsionaram os autores, músicos 

e artistas da terra tupiniquim a reformularem a visão que esses tinham sobre a arte e, ainda, divulgarem suas 

novas ideias e percepções a partir da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, em 1922. 

Veja, a seguir, as vanguardas mais marcantes daquele período e que, ainda hoje, inspiram inúmeros artistas: 

a) Cubismo: corrente voltada à valorização de imagens simbolizadas a partir de formas geométricas, imagens 

fragmentadas, de modo a fomentar uma visão mais perspectivada.  O maior representante do Cubismo, sem 

dúvidas, é Pablo Picasso. 

 

 
Guernica, de Pablo Picasso  

  

 

 

 

 

 

 

b) Dadaísmo: corrente mais radical, mostra-se totalmente contrária a todas as influências artísticas da 

tradição. Utiliza imagens de forma que incitem ao deboche, ao humor, a instabilidade do interlocutor. O 
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dadaísmo surgiu a partir do medo e insegurança provocados pela Primeira Guerra Mundial. Os nomes mais 

marcantes são Marcel Duchamp, Tristan Tzara e Hugo Ball. 

 

 
 

Roda de Bicicleta, Marcel Duchamp 

 

Cabe destacar também que embora o movimento tenha acontecido há algumas décadas, suas inspirações 

permanecem até hoje por meio dos memes, por exemplo. O meme  é um gênero novo que circula nas redes 

sociais e faz referência a um fenômeno “viral” na rede, seja um vídeo, uma frase, uma música, entre outros.  

 

Assim, o dadaísmo propõe uma sátira à arte clássica como pode ser visto, hoje em dia, no exemplo abaixo:  

 

 
Meme da internet com influência dadá. Disponível em: http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-

content/uploads/2014/10/mona-1.jpg 

  

 

 

 

 

c) Expressionismo: corrente voltada à expressão do mundo interior do artista. Presença de imagens que 

deformam a realidade e valorização do caráter subjetivo. Destaque para Van Gogh, Paul Klee e Edvard Munch. 
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O Grito, de Edvard Munch 

  

d) Futurismo: corrente influenciada pelas ações progressivas e futuristas da época, valorização da cor cinza 

e dos automóveis e aviões. Os principais artistas são Fillippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni e 

Giacomo Balla. 

 
Velocidade do automóvel, de Giacomo Balla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Surrealismo: corrente com influência onírica, arte que mistura a realidade com o irreal, o fictício. O principal 

artista é Salvador Dalí. 
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A tentação de Santo Antonio, de Salvador Dalí 

  

Perceba que todas essas correntes se diferem entre si, o que mostra a importância da consolidação de 

liberdade de expressão de cada artista. As vanguardas terão grande influência no movimento Modernista do 

século XX, pois irá engajar os autores literários a romperem com a arte conservadora e implantarem diferentes 

perspectivas e temáticas, adaptando à realidade nacional. 

 

f) Impressionismo: Embora o movimento tenha surgido ainda no século XIX é importante destacar a sua 

importância artística. O impressionismo revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do 

século XX, pois os artistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na época e as pinturas 

captavam as impressões perceptivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens.  

 
A mulher com sombrinha, Claude Monet 

 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

Exercícios 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/extensivo-enem-vanguardas-europeias/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=literatura&utm_term=vanguardas-europeias


 
 

 

 

5 

Literatura 
 

1. Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar, exceto: 

a) Entre suas principais manifestações estão o Cubismo, o Futurismo, o Expressionismo, o Dadaísmo 

e o Surrealismo, todos surgidos na Europa no início do século XX. 

b) As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único 

projetor artístico, cuja proposta era a de retomar os ideais clássicos nas artes e na literatura. 

c) As vanguardas europeias influenciaram as artes no mundo ocidental de maneira contundente. No 

Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como Modernismo. 

d) A palavra “vanguarda” tem origem no francês avant-garde, que significa “o que marcha na frente”, 

ou seja, as correntes de vanguarda antecipavam o futuro com suas práticas artísticas inovadoras 

e nada convencionais. 

e) Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas de vanguarda em torno de 

uma única proposta, contudo, estavam unidos por uma mesma causa: a de inovar as artes e 

romper com os padrões clássicos vigentes. 

 

2.  

 

Fernand Léger, artista francês envolvido com o movimento cubista, tinha como princípio transformar 

imagens em figuras geométricas, especialmente cones, esferas e cilindros. A obra apresentada mostra 

o homem em uma alusão à Revolução Industrial e ao pós 1ª Guerra Mundial e explora:  

a) as formas retilíneas e mecanizadas, sem valorização da questão espacial. 

b) as formas delicadas e sutis, para humanizar o operário da indústria têxtil. 

c) a força da máquina na vida do trabalhador pelo jogo de formas, luz/sombra. 

d) os recursos oriundos de um mesmo plano visual para dar sentido a sua proposta. 

e) a forma robótica dada aos operários, privilegiando os aspectos triangulares. 

  

 

3. O pintor espanhol Pablo Picasso (1881–1973), um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em 

termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena 

cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de 

Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos EUA e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas 

em 1981. 
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PICASSO, P. Guernica. Óleo sobre tela. 349 × 777 cm. Museu Reina Sofia, Espanha, 1937. Disponível em: 

http://www.infoescola.com/pintura/guernica/. Acesso em: 05 ago. 2013. 

 

Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo: 

a) painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à 

realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. 

b) horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o espectador 

nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. 

c) uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o 

volume, a perspectiva e a sensação escultórica. 

d) esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço 

da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. 

e) uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma 

fotográfica livre de sentimentalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. 

René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do 

Surrealismo presente nessa pintura é o(a): 

a) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 

b) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. 

c) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 

d) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 

e) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  
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O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com a 
estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela: 

a) pintura de modelos em planos irregulares. 

b) mulher como temática central da obra. 

c) cena representada por vários modelos 

d) oposição entre tons claros e escuros. 

e) nudez explorada como objeto de arte. 

 

6. A peça “Fonte” foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova Iorque em 1917. 

 

A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, 

a) a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então 

vigentes. 

b) a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. 

c) o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na 

intimidade. 

d) a vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras. 

e) o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. 

7.  
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Jornal Zero Hora, 2 mar. 2006. 

Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto: os traços reconstroem uma cena 

de Guernica, painel de Pablo Picasso que retrata os horrores e a destruição provocados pelo 

bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe 

destaque a figura do carro, elemento introduzido por lotti no intertexto. 

Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e 

a charge, ao explorar 

a) uma referência ao contexto, “trânsito no feriadão”, esclarecendo-se o referente tanto do texto de 

Iotti quanto da obra de Picasso. 

b) uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal “é”, evidenciando-se a 

atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. 

c) um termo pejorativo, “trânsito”, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente tanto 

em Guernica quanto na charge. 

d) uma referência temporal, “sempre”, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em 

Guernica quanto na charge. 

e) uma expressão polissêmica, “quadro dramático”, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao 

contexto do trânsito brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. As Vanguardas europeias são movimentos artísticos e culturais, com repercussão em muitas escolas 

literárias brasileiras. Pode-se, inclusive, afirmar que elementos constitutivos das Vanguardas estão 
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presentes em autores e obras da estética literária modernista. Sendo assim, diante dessa afirmativa, 

assinale a alternativa CORRETA. 

a) As chamadas Vanguardas europeias foram importantes para os movimentos culturais do início do 

século XX. No entanto, no Brasil, há um consenso entre os estudiosos da literatura que essas 

vanguardas em nada nos influenciaram.  

b) O Dadaísmo, uma das chamadas Vanguardas europeias, defendia que somente a associação 

entre todas as tendências vanguardistas poderia resultar em avanços importantes para as artes e 

para a cultura de um modo geral. 

c) Temáticas oriundas dos estudos freudianos como fantasia, sonho, ilusão, loucura estão presentes 

em obras surrealistas. Nas artes plásticas, Salvador Dalí (1904-1989) é um dos principais 

representantes dessa Vanguarda.  

d) Mário de Andrade e Oswald de Andrade, participantes da Semana de Arte Moderna, em muitas 

ocasiões, negaram a relação existente entre as vanguardas europeias e os valores e as 

motivações das obras modernistas brasileiras.  

e) Há uma relação intensa entre Futurismo e Cubismo. Tanto uma quanto a outra têm os mesmos 

interesses e objetivos e em nada se diferenciam, exceto quando se relacionam com a arte literária.  

 
 

9. Assinale a alternativa que menciona somente movimentos artísticos das Vanguardas Europeias: 

a) Barroco, Rococó, Art-nouveau. 

b) Expressionismo, Cubismo, Surrealismo. 

c) Neoclassicismo, Impressionismo, Romantismo. 

d) Pop-art, Dadaísmo, Futurismo. 

e) Construtivismo, Concretismo, Naturalismo. 

 

 

10. Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente na criação 

de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica das experiências psíquicas e oníricas, 

propondo novas experiências estéticas. Sobre o Surrealismo, é correto afirmar: 

a) Acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza. 

b) Baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano. 

c) Destaca que o fundamental, na arte, é o objeto visível em detrimento do emocionalismo subjetivo 

do artista. 

d) Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais da 

sociedade ou da história. 

e) Busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em geometria a favor 

de uma nova ordem 
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Gabarito 

 

1. B 

As Vanguardas apresentavam justamente os ideais contrários aos clássicos, a proposta aqui era de 

inovação. 

 

2. C 

Ao analisarmos a obra, podemos ver que os operários retratados estão mecanizados, logo há uma 

preocupação em mostrar a máquina na vida do trabalhador.  

 

3. A 

Não há perspectiva clássica, não há mesmo plano ou falta de emoção, a objetividade não é marca 

principal dessa obra.  

 

4. A 

A imagem sugerida pelo espelho parece desafiar a lógica, o que vem a ser uma marca característica 

dessa vanguarda. 

 

5. A 

A pintura de mulheres em posições geometricamente irregulares e a presença de máscaras africanas 

representam o rompimento com a estética clássica e realista. 

 

6. A 

O Dadaísmo tinha como objetivo a ressignificação de objetos/palavras; retiradas de seu lugar comum, 

eram críticas às convenções vigentes. 

 

7. E 

“Quadro dramático” se refere metaforicamente à dificuldade do trânsito e remete à característica 

dramática da obra de Picasso, por retratar os horrores da guerra. 

 

8. C 

As outras opções são incorretas, pois: as Vanguardas europeias, movimentos artísticos ocorridos durante 

o século XX, influenciaram fortemente os autores brasileiros do Primeiro Tempo modernista, provocando 

uma ruptura com a estética até então dominante no Brasil; o Dadaísmo foi o mais radical e destruidor 

movimento da vanguarda europeia, negava o presente, o passado, o futuro e defendia a tese de que 

qualquer combinação inusitada e anárquica produzia efeito estético; Mário de Andrade e Oswald de 

Andrade foram fiéis representantes dos conceitos das vanguardas europeias, adaptando-os ao contexto 

brasileiro; o Futurismo exaltava a industrialização, celebrando a velocidade, a máquina e a eletricidade, 

o Cubismo negava a estrofe, a rima ou o verso tradicional, valorizando o espaço da folha e a camada 

significante das palavras.  

 

9. B 

A alternativa se justifica. Os demais estilos apresentados não fazem referência aos estilos das 

Vanguardas Europeias.  

10. D 
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Aqui, o trabalho com o sonho, o fluxo livre de consciência, abre caminhos para a exploração do imaginário, 

desprendendo-se da necessidade de codificar mensagens.  

 

 


