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Roteiro de estudos para recuperação – 3ª série – 2º semestre 

Arte 2022 
CONTEÚDO PROPOSTO: MODERNISMO: A VANGUARDA ARTÍSTICA 

 Cubismo 

 Fauvismo 

 Expressionismo 

 

CAPÍTULO 21 DO LIVRO DIGITAL 

 

PARA MAIOR EFICIÊNCIA NOS ESTUDOS, FAZ-SE NECESSÁRIA A LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS CONTIDOS NO 
CAPÍTULO 21 DO LIVRO DIGITAL, ACERCA DO MODERNISMO E VANGUARDAS ARTÍSTICAS, ANALISAR OS ASPECTOS 
FORMAIS E EXPRESSIVOS DAS FIGURAS ILUSTRATIVAS LÁ CONTIDAS, RESOLVER OS EXERCÍCIOS DO PSA, ASSIM COMO OS 
DEMAIS QUE SE SEGUEM ABAIXO.  

 

QUESTÃO 1  
A partir da leitura da introdução do capítulo 21, faça o que se pede a seguir. 

 

a) Apresente, de modo sucinto, o papel da arte dentro da perspectiva de desejo de liberdade do homem do início do 
século XX. 

b) Sobre qual perspectiva o termo modernismo faz alusão? 

c) Discorra sobre o papel da arte dos impressionistas e dos artistas Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e Paul Cézanne no 
processo de modernização da arte.  

 

QUESTÃO 2  
Descreva sobre os aspectos que foram considerados combustíveis para as correntes de vanguardas que marcaram as 
primeiras décadas do século XX e o que elas representaram.  

 

QUESTÃO 3  
Dentro do contexto modernista, qual o sentido da heresia dos modernistas? 

 

QUESTÃO 4  
Apresente o motivo pelo qual a pintura Les Demoiselles d’Avignon foi considerada a “mãe da arte moderna”. 

 

QUESTÃO 5  
Comente sobre o nível e o motivo de importância de Les Demoiselles d’Avignon para o Cubismo e para a arte moderna. 
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QUESTÃO 6  

  
Figura 1. BRAQUE, G. Garrafas e Pescados. 1910-1912. Figura 2. PICASSO, P. Os Três Músicos. 1921. 

 

As figuras 1 e 2 são definidoras das duas fases que constituíram a estética cubista. Após análise de seus aspectos formais, 
apresente o nome das duas fases, respectivamente, e justifique sua resposta. 

 

QUESTÃO 7  
Considere as figuras 1 e 2 para marcar o item que mais se aproxima dos ideais cubistas. 

A  A fragmentação da forma garantiu a visão simultânea e simplificada dos vários ângulos da realidade representada. 

B  Ao sintetizar a forma, o artista apresentou o racionalismo da cena. 

C  A figuração é exclusividade do cubismo analítico. Já no sintético, nota-se abstracionismo. 

D  Ao representar a realidade com uso de colagens, o artista seguiu uma determinação conservadora para a arte. 

E  O cubismo sintético apresentou acentuada simplificação, como se vê em Garrafas e Pescados. 

 

QUESTÃO 8  

  
Figura 3. MATISSE, H. Harmonia em Vermelho. 1908. Figura 4. SCHMIDT-ROTTLUFF, K. Mulher com Bolsa. 1915. 

 

Os aspectos visuais apresentados na figura 3 são contraditórios aos que identificam como arte conservadora. O nome que 
identifica essa tendência artística justifica sua aparência e, consequentemente, a ação de seus promotores. Faça um breve 
comentário acerca dessa arte em relação ao título que a identifica “Fauvismo”. 

QUESTÃO 9  
Em relação às figuras 3 e 4, julgue os itens a seguir. 

A  As figuras, em seus estados expositivos, conferem contextualizações ritualísticas ao expor conteúdos míticos-
religiosos como temática. 

B  Na figura 4, as referências à gênese da arte partem da forma, no cerne da linha, com exclusão das cores. 

C  Ambas as figuras revelam aspectos primitivistas na concepção da forma. Os traços são naturalistas a um modo 
convincente da realidade. 

D  A concepção visual das obras do Fauvismo e do expressionismo alemão, conforme se vê, apresentam fundamentos 
expressivos alusivos ao sujeito em detrimento do objeto. 
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QUESTÃO 10  
Ainda considerando a figura 4, apresente um breve comentário acerca da arte expressionista. 

 

GABARITO 

1.  

a)  Artistas e intelectuais das mais diversas áreas fizeram da recusa ao passado e à rigidez das formulas e regras clássicas/acadêmicas 
sua bandeira de luta, seu grito pela chance de trilhar novos caminhos, realizar novas experimentações; rumos que se desembocaram 
na efervescência dos movimentos de vanguarda do início do século XX. 

b)  O termo modernismo fez alusão às rápidas transformações por que passavam e à própria arte, com seus movimentos, seus “ismos”.  

c)  Os impressionistas como Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e Paul Cézanne promoveram inovações por intermédio de rupturas com as 
convenções, chegando a promover, junto aos colecionadores e casas de arte, a recusa a esse modelo, mas acabaram fomentando ainda 
mais suas convicções e pesquisas. 

 

2. Foram considerados combustíveis a heresia, ousadia e inovação para as correntes de vanguardas, e elas representaram o ápice 
do Modernismo. 

 

3. O sentido de heresia dos artistas estava na ironia aos valores do passado, na coragem de expor novas possibilidades para as 
variadas expressões. 

 

4. Pelo fato de, nessa pintura, Picasso sintetizar toda a repulsa aos temas, formas, padrões e valores que nortearam as produções 
clássicas e acadêmicas por séculos. 

 

5. Les Demoiselles d’Avignon foi um marco do surgimento do movimento cubista, o qual foi considerado por estudiosos e críticos o 
mais importante e influente movimento da Arte Moderna. 

 

6. Figura 1: idenfica-se como cubismo analítico pelo fato das formas serem intensamente fragmentadas e o predomínio 
monocromático da pintura. Dessa forma, elas favorecem as inúmeras possibilidades de se representar um objeto de ângulos 
diferentes, simultaneamente. 

Figura 2: identifica-se como cubismo sintético. Nessa fase, os artistas reduziram as formas a seus elementos básicos; há uma 
simplificação visual dos objetos que permitem mais liberdade aos criadores. A arte se liberta de seu compromisso com o realismo, 
as cores são aplicadas de maneira mais sólida. 

 

7. A 

 

8. As cores vibrantes, intensas e puras, associadas às formas simplificadas e estilizadas bem ao estilo primitivista. Os artistas 
valorizavam a pureza do impulso instintivo e primitivista na condução da ação e sua concretização por meio das cores na 
composição. 

 

9. A.E; B.E; C.E; D.C 

 

10. O Expressionismo é uma análise do íntimo do artista enquanto ser humano, frágil e, muitas vezes, incompreendido, em uma época 
turbulenta e intensa. É a expressão de seu estado emocional em uma época de conflitos geradores de angústia e sentimentos 
negativistas.  

 

MÚSICA 

ATIVIDADES PROPOSTAS 

Fonte: Livro de Música da Geração Digital - UNIDADE 3 - CAPÍTULO 13 

A MÚSICA ERUDITA NO BRASIL 

Página 7 - Família real e conservatório de música 

 

QUESTÃO 1  
Até a Independência, em 1822, a vinda da Família Real portuguesa para o Rio de Janeiro foi, certamente, um dos fatos com mais 

desdobramentos importantes na história do Brasil Colonial. Apesar de muitas vezes ser tratada como uma vinda, foi, na verdade, uma fuga. 
                                                                                                                                                      GORINI, Décio. Livro da Geração Digital. 

O auge do desenvolvimento das artes no Brasil Colonial culminou com a chegada da Missão Artística Francesa. No campo da 
música, o professor, pianista e compositor austríaco Sigismund von Neukomm, conduziu os primeiros passos para a criação 
do que mais tarde se tornou o Conservatório Imperial de Música. O que esse conservatório proporcionou para a área da 
música naquele período? 
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QUESTÃO 2  
Fonte: Livro de Música da Geração Digital - UNIDADE 3 - CAPÍTULO 14 

A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

Página 6 a 10 - A Bossa Nova 

 

A bossa nova surgiu no Brasil no final da década de 50, na intimidade dos apartamentos e boates da Zona Sul do Rio de Janeiro - reduto 

da classe média - estudantes e jovens em geral. Inicialmente, o termo era apenas usado como um novo modo de cantar e tocar naquela época. 
Disponível em: https://www.significados.com.br/bossa-nova/#:~:text=Bossa%20Nova%20%C3%A9%20um%20g%C3%AAnero,estudantes%20e%20jovens%20em%20geral. 

Acesso em: 12 mai. 2022. 

Que características João Gilberto exibia na sua interpretação que o levou a ser considerado o pai da bossa nova? 

QUESTÃO 3  
Fonte: Livro de Música da Geração Digital - UNIDADE 3 - CAPÍTULO 14 

A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

Página 11 a 16 - A Bossa Nova 

A combinação de sofisticação harmônica e despojamento melódico da música de Jobim, somada à fluência leve e descontraída das 

letras de Vinicius de Moraes, proporcionou terreno fértil sobre o qual João Gilberto desenvolveu suas inovações.  
                                                                                                                                                     GORINI, Décio. Livro da Geração Digital. 

Cite os dois gêneros musicais que inspiraram o nascimento da bossa nova. 

 

QUESTÃO 4  
Fonte: Livro de Música da Geração Digital - UNIDADE 3 - CAPÍTULO 14 

A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

Página 17 - Década de 1950: o nascimento do Rock 

Antes de se tornar um gênero musical e abarcar vários subestilos, o rock era tão-somente uma dança de compasso quaternário e ritmo 

sincopado resultante da fusão da música afro-americana com o country e outros estilos de origem europeia. 
                                                                                                                        GORINI, Décio. Livro da Geração Digital. 

Qual era a instrumentação predominante de uma banda de rock?  

 

QUESTÃO 5  
Jovem Guarda 

A partir da década de 1950, o cenário cultural brasileiro passou a vivenciar tempos de impressionante efervescência. Em virtude da 

popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações de outros países, a juventude brasileira experimentava novas 

formas de expressão que os inseria enquanto agentes ativos de sua cultura. No campo musical, o rock’n’roll caía no gosto de vários jovens 

que se identificavam com as músicas e a letras de Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stones. 
                                                                    Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/jovem-guarda.htm. Acesso em: 12 mai. 2022. 

Quais eram as temáticas predominantes das letras das músicas da Jovem Guarda? 

 

GABARITO PREVISTO 

1. O início da sistematização do ensino da música. 

2. Tom coloquial na sua voz rouca/sussurrada, interpretação sutil e leve, além de arranjos musicais minimalistas. 

3. O samba e o jazz. 

4. Guitarra, baixo, bateria e voz. 

5. Eram temas do cotidiano da juventude como: beijo no cinema, biquíni de bolinha amarelinho, paixões, romances, 
moda, entre outros. 

 

CÊNICAS 

 

CONTEÚDO: TEATRO ÉPICO E BERTOLT BRECHT 

LIVRO DIGITAL: 

 Leitura do capítulo 20 – Teatro político e Agitprop 

 Fazer os exercícios das páginas 8 a 19. 

 


