
Análise de algumas obras 
 
 

3º Ano – Literatura Ensino Médio  
Profª Adriane Anger Davi 



 
 

O Futurismo é um movimento artístico e literário, 
que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909 
com a publicação do Manifesto Futurista, pelo 
poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês 
Le Figaro.     

A seguir, constam algumas das obras feitas por 
pintores que participaram da vanguarda futurista, 
com uma imagem da obra e em seguida um texto 
explicando o motivo de tal obra ser considerada 
futurista. 

 

As obras futuristas 



 

BOCCIONI, Umberto, "A carga dos lanceiros".  



 
 A obra de Boccioni faz parte da vanguarda futurista pois, 

dentre os aspectos do futurismo o autor usa a sensação de 
velocidade abstrata já  que na obra tudo parece estar se 
movendo de um jeito meio indefinido. O uso de formas 
geométricas para a representação do que se deseja 
também é uma marca característica do futurismo. A 
dinamicidade da obra demonstra que ela faz parte do 
futurismo pois isso também é uma característica marcante 
do futurismo. E além de tudo isso, a obra representa o 
terror da guerra e da violência, como visto nos homens à 
cavalo e os traços fortes e marcantes, algo muito 
recorrente nas obras futuristas.  

BOCCIONI,Umberto, "A carga dos lanceiros". 

Têmpera e colagem sobre papelão, 32 X 50. 



 

BOCCIONI, Umberto, "O dinamismo de um 
ciclista" 



 
 Esta obra é futurista pois, como o próprio nome já 

diz ela representa a movimentação, a dinâmica do 
ciclista. A obra não tem formas muito definidas, 
apenas algumas formas geométricas que são uma 
das características da vanguarda futurista assim 
como os aspectos mecânicos que vem do fato de ser 
uma pessoa em uma bicicleta se locomovendo. A 
obra também dá uma sensação de velocidade, que 
embora não consigamos sentir, podemos ver que ela 
está ali pelos traços mais alongados dos artistas e 
pelo "deformação" do cenário de fundo. 

BOCCIONI, Umberto, "O dinâmismo de um 
ciclista“, óleo sobre tela 70 X 95 



 

BOCCIONI, Umberto, "Estado de espírito” 



 
 Esta obra faz parte da vanguarda futurista pois nela 

está retratado um trem, que é tudo que o futurismo 
retratava, que era a modernização e a maquinização 
de tudo. A obra foi pintada quase toda ela com 
forma geométrica que era uma das características do 
futurismo, para retratar a padronização da 
sociedade. 

BOCCIONI, Umberto, "Estado de espírito”. 
Óleo sobre tela, 70,5 X 96.  



 

CARRÁ, Carlo. "Funeral do anarquista Galli" 



 
  Esta obra faz parte da vanguarda futurista pois representa o 

movimento, que é uma das características mais recorrentes 
nas obras futuristas. Este quadro representa uma cena que 
aconteceu no funeral de um anarquista, onde as autoridades 
não permitiram a entrada de outros anarquistas, com medo de 
que o funeral se tornasse de cunho político . Na obra é usada 
as já conhecidas formas geométricas que muito acompanham 
a vanguarda futurista. 

 (Fonte: Http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2008/08/11/pintura-
funeral-do-anarquista-galli-119201.asp, acesso: 02 de julho de 14) 

CARRÁ, Carlo. "Funeral do anarquista Galli", 
óleo sobre tela, 189 X 259. 



 

BALLA, Giacommo. "Árvores mutiladas" 



 
 Esta obra de Giacomo Balla faz parte da vanguarda 

futurista pois saúda o modernismo, com uma 
representação de uma floresta sendo desmatada 
provavelmente podemos imaginar por alguma 
máquina. A obra passa a sensação de movimento, 
como se tudo estivesse sendo distorcido. Nada está 
parado, está tudo se movendo de um jeito dinâmico. 

BALLA, Giacommo. "Árvores mutiladas", óleo 
sobre tela.  



 

BALLA, Giacomo. "Velocidade do automóvel" 



 
 Esta obra pertence à vanguarda futurista pois ela 

representa a velocidade. Também tem a saudação à 
modernidade em meio ao automóvel, que é algo 
muito representado entre os futuristas. A imagem 
também é como se fosse várias fotografias em 
seguida, que foi um meio dos artistas futuristas 
encontraram para representar a velocidade. A obra é 
feita por formas geométricas que é muito comum 
dentre os artistas futuristas, e a forma do objeto 
representado é deformado, algo também muito 
comum quando dentre os futuristas.   

BALLA, Giacomo. "Velocidade do automóvel", 
óleo sobre tela.  



 

 Velocitá d'Automobile, BALLA, Giacomo 



 
 Esta obra faz parte da vanguarda futurista, nela são 

encontradas características que pertencem ao 
futurismo, como por exemplo a exaltação à 
máquina, à velocidade, e ao progresso. Outra 
característica é que a obra  não tem uma forma 
concreta e é representada com muitas linhas e cores 
monótonas. 

 Velocitá d'Automobile, BALLA, Giacomo 



 

BALLA, Giacomo; Velocitá Abstratta 



 
 Esta obra também faz parte da vanguarda futurista, 

pois como é muito comum nas obras de Balla, ela 
exalta a máquina. A obra não tem uma forma 
concreta sendo representada apenas por várias linhas 
que servem para passar a sensação de velocidade, e 
não para representar algum objeto, ou no caso o 
carro. 

BALLA, Giacomo; Velocitá Abstratta - Coleção 
particular 



 

RUSSOLO, Luigi; Dnamisme d'une Automobile 
(1911) 



 
 Esta obra faz parte da vanguarda futurista pois tem a 

clássica referência à máquina. Nesta obra, assim 
como muitas outras, ela não é uma representação da 
realidade e sim é uma representação da sensação do 
"dinamismo" do automóvel. 

RUSSOLO, Luigi; Dnamisme d'une Automobile 
(1911) 



 

BOCCIONI, 
Umberto; 
Forças de 
uma Rua 

(1911) 

Nesta obra, Boccioni 
confunde um pouco 

dos aspectos do 
Cubismo e do 

Impressionismo 
para representar 
uma rua à noite. 



 

BALLA, Giacomo ;Automóvel + Velocidade + 
Luz - Coleção particular. 



 
 Esta obra de Balla pertence a estética futurista pois 

exalta três das principais características do 
futurismo, que são a máquina, a velocidade e a luz. 
Essas três características são representadas pelas 
linhas que passam sensações e não a representação 
concreta do objeto. 

BALLA, Giacomo; Automóvel + Velocidade + 
Luz - Coleção particular. 



 

GONCHAROVA, Natália Ciclista (1911) 



 
 Esta obra pertence a estética futurista pois representa 

o movimento, passa a sensação de movimento, algo 
que os futuristas tentavam muito fazer, que é 
trabalhar não só com a representação exata do objeto 
mas também com coisas de formas abstratas. 

GONCHAROVA, Natália Ciclista (1911) 



 

BOCCIONI, Umberto; Dinamismo de um 
Jogador de Futebol  



 
 Esta obra de Boccioni pertence a vanguarda futurista 

pois representa o movimento do jogador. Mesmo 
que o jogador não tenha uma forma concreta na 
obra, ele esta sendo representado pela tentativa de 
passar a sensação do movimento dele. 

BOCCIONI, Umberto; Dinamismo de um 
Jogador de Futebol  



 

  SEVERINI, Gino. Canhão em Ação (1915) 



 
 Esta obra pertence a estética futurista pois retrata a 

guerra, algo que era marca dos futuristas. Outra 
característica que faz pertencer ao futurismo é a 
referencia a tecnologia, no caso, o canhão. 

  SEVERINI, Gino. Canhão em Ação (1915)- óleo 
na tela 



 

MONTE, Mario Guido Dal; Motociclista (1927) 



 
 Esta obra pertence a vanguarda futurista pois 

representa o movimento do ciclista, algo que os 
futuristas representavam bastante. Outra 
característica que faz ela ser da estética futurista é 
que a obra faz representação da máquina, a 
motocicleta. 

MONTE, Mario Guido Dal; Motociclista (1927) 



 
O cubismo é um movimento artístico que surgiu no 

século XX, nas artes plásticas, tendo como principais 
fundadores Pablo Picasso e Georges Braque e tendo 
se expandido para a literatura e a poesia pela 
influência de escritores como John dos 
Passos e Vladimir Maiakovski.O quadro "Les 
demoiselles d'Avignon", de Picasso, 1907 é 
conhecido como marco inicial do cubismo 

As obras cubistas 



 

Em 1907, a 
exposição da 

tela  As senhoras 
de 

Avignon provoca 
comoção na cena 

artística 
parisiense. 



 

Fernand Léger / 
Vaso Azul  

 (1918) 



 

Picasso, 
Mulher Jovem 



 
G.Braque, 

Mulher com 
Violão  
(1913) 



 

Picasso –  
L’Amitie 



 

Juan Gris - 
Homem no café / 

(1914) 



 

Picasso,  
Auto-retrato 



 

G. Braque, Natureza Morta 



 

Picasso, Factory in horta de Ebbo 



 

Picasso, Guernica 



 
O dadaísmo ou movimento dadá (dada) foi um 

movimento artístico da 
chamada vanguarda artística moderna iniciado 
em Zurique, em 1916, durante a Primeira Guerra 
Mundial, no chamado Cabaret Voltaire. Formado por 
um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos – 
dois deles desertores do serviço militar alemão – 
liderados por Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp 

Obras Dadaístas 



 
Hans Arp 
Colagem 
Disposta 

Segundo as Leis 
do Acaso 



 
 Em 1907, Hans Arp forma-se academicamente como artísta para 10 

anos mais tarde criar esta obra. Por ser uma colagem, se observa a 
estrutura aleatória frequentemente  usada por Hans, o que caracteriza 
o design artístico Dadaísta. Ao analisarmos o título concedido à obra, 
podemos visualizar a forma dadaísta de espressão. "Colagem Disposta 
Segundo as Leis do Acaso", no título, em "segundo as leis" dá a entender 
que é segundo regras, normas e com ordem, que tal obra foi 
produzida. A continuação diz: "... do acaso" , mudando 
completamente o sentido das palavras anteriores, um paradoxo, pois 
o acaso é algo sem controle, algo sem regras. Quando analisamos a 
obra em si, percebemos que na disposição das formas quadriculadas 
se encontra um certo tipo de organização, por exemplo, os quadrados 
não se  encontram um em cima do outro, o que evidencia um 
equilíbrio entre a ordem da composição e o princípio do acaso. Vemos 
o Dadaísmo presente no "sem-sentido" que a obra possui. 

Hans Arp 
Colagem Disposta Segundo as Leis do Acaso 

c.1917, colagem, 48,6 x 34,6 cm 



 

Raoul Hausmann 
Cabeça Mecânica -   

O Espírito da Nossa 
Era 



 
 Ao se observar esta montagem de Hausmann, se descobre que ele fez uso de 

materiais gastos, já utilizados com o intuito, talvez, de demonstrar o 
"descartável" e a futilidade que o ser humano tem se tornado. A cabeça 
está alienada em cima de uma caixa de madeira, o que demonstra ser uma 
obra revolucionária (logo após a Primeira Guerra Mundial), " mentes 
revolucionárias". Apresentando diferentes objetos espalhados pela cabeça 
observa-se: um copo telescópico do tipo dos distribuídos aos soldados 
alemães na frente, uma plaquinha com o número 22 na testa e localizado na 
têmpora direita, encontra-se o mecanismo de um relógio. Como orelha, 
Hausmann posicionou um rolo de impressão, no outro lado, uma régua de 
madeira e vários tipos de parafusos que pertenciam a uma máquina 
fotográfica. Localizada atrás da cabeça, uma velha e gasta bolsa de couro, 
mas as coisas que mais chamam a atenção é a utilização de uma fita métrica 
que foi cortada no décimo centímetro, o que dá o entendimento de medição 
do cérebro do individuo alienado pela sociedade e o copo no centro em 
cima da cabeça, como se fosse uma forma de colocar todas as informações 
alienadoras para dentro. 

Raoul Hausmann 
Cabeça Mecânica -   

O Espírito da Nossa Era - c.1920, montagem, 
32,5 x 21 x 20 cm 



 

 Em abril de 1966, Raul Hausmann fornece um comentário 
sobre esta obra: "Eu criei a minha escultura, a "Cabeça 
Mecânica", em 1919, e dei-lhe o título alternativo "O 
Espírito da Nossa Era", para mostrar que a consciência 
humana é constituída apenas por acessórios 
insignificantes presos a ela no lado de fora. É na 
realidade apenas uma cabeça de um boneco de cabeleireiro 
com um atraente penteado.". Nessa descrição, presente no 
livro de Dietmar Elger. Dadaísmo, vemos o que tem por 
trás da montagem, mas então, Hausmann desmente tudo o 
que tinha dito de profundo dizendo que é apenas uma 
cabeça com um penteado atraente, sendo que nem peruca 
tem na obra para ele comentar uma coisa dessas, então 
encontramos o Dadaísmo, onde o pensamento emocional 
é substituído pelo mecânico, ou seja, segundo os 
dadaístas, poderia surgir uma nova arte em forma de 
máquina, que mostre o que está por trás da sociedade, que 
defenderia por fim um mundo pacífico, mecânico e 
racional, criando uma arte radical com expressão através 
do uso de fragmentos do mundo real. 



 

Kurt Schwitters 
O Porco Espirra 
para o Coração 



 
A obra é Dadaísta por apresentar uma quebra do 

"tradicionalismo artístico" conhecido até então, de 
representações com linhas bem delineadas e 
paisagens repetitivas, o autor da obra foge do que 
era politicamente correto e vai para a área da 
demonstração dos sentimentos, que muitas vezes 
loucos, "sem noção", acabam embebedando o homem 
sem lógica. 
 

Kurt Schwitters 
O Porco Espirra para o Coração 

1919, lápis e aquarela sobre papel, 25,9 x 20,5 
cm 



 
O Expressionismo foi um movimento artístico e 

cultural de vanguarda surgido na Alemanha no 
início do século XX, transversal aos campos artísticos 
da arquitetura, artes plásticas, literatura, música, 
cinema, teatro, dança e fotografia. 

Obras Expressionistas 



 

Edvard Munch, “A Dança da vida” (1899/1900) 



 
Aparentemente está representado um baile à beira-mar 

com casais dançando animadamente. Mas se 
observarmos melhor, vemos que o quadro foi 
estruturado para ser lido de maneira que 
acompanhássemos o traçar de uma letra M. À esquerda 
encontramos uma jovem mulher que parece estar 
desacompanhada usando um vestido branco com 
detalhes amarelos. No centro da imagem, um casal 
dança (ela vestindo vermelho, a cor do pecado e do 
prazer, e ele de preto). Ainda é possível perceber que o 
vestido da mulher parece envolver os pés do rapaz.  

Edvard Munch, “A Dança da vida” (1899/1900) 



 
No lado direito da figura, outra mulher, vestida de 

preto, observa a cena dando a impressão de ser 
viúva. No plano secundário ainda podemos observar 
diversos casais bailando, com as mulheres sempre de 
branco e os homens de preto. Acabamos, por fim, 
compreendendo que não se trata de vários casais, e 
sim, dos diversos estágios da vida. Representando a 
mulher da puberdade à viuvez, o quadro passa pela 
sedução, paixão e tentação e chega até a morte do 
homem, deixando a mulher sozinha, triste e 
melancólica. 

Edvard Munch, “A Dança da vida” (1899/1900) 



 

  Edvard Munch, “O dia seguinte” (1894/1895) 



 
Mostra uma mulher deitada em uma cama totalmente 

exausta após uma noite de orgia. Talvez, a ideia do pintor 
tenha sido criticar a sociedade para a qual a mulher 
representada prestava serviços. No quadro, vemos também 
como era a vida dessas mulheres: aparentemente, repletas 
de festas, com muita bebida e sexo, mas que no dia 
seguinte mostrava o quanto essa vida era sofrida e 
cansativa. Essa obra é considerada expressionista, pois 
assim como a maioria das obras desse pintor, esta também 
procura expressar a vida interior, ou seja, os sentimentos e 
a visão que as pessoas têm do mundo, mostrando muitas 
vezes a dura realidade e não apenas as sentimentos bons. 

Edvard Munch, “O dia seguinte” (1894/1895) 



 
Edvard 
Munch,  

“A criança 
doente” 

(1885/1886) 



 
 Podemos observar o leito de uma garotinha repousada 

em um grande travesseiro branco, ao seu lado uma 
senhora que mantém o rosto abaixado, mas que nessa 
forma mostra seu silencioso desespero e tristeza pela 
morte da garota que parece inevitável. A menina, no 
entanto, está com o rosto sereno, expressando uma paz 
acolhedora, mostrando que já aceitou sua condição e está 
pronta para a morte. A obra pintada a óleo, traz a 
expressão da dor e da plenitude, ambos sentimentos que 
vem de dentro do ser humano e que são muito forte e 
profundos. 

Edvard Munch,  
“A criança doente” (1885/1886) 



 
“Pierrô 

Aristocrático”(1941), 
de Rouault 



 
O pintor sublinha nos retratos dos clowns a farsa da 

vida humana que se apartou de Deus. Com traços 
turvos e a representação do rosto de forma tanto 
caricata, o pintor utiliza de modelos artísticos 
expressionistas para representar o que eram esses 
populares palhaços, mostrando que eles também 
tinham seu lado sério e também poderiam se sentir 
melancólicos. 

“Pierrô Aristocrático”(1941), de Rouault 



 

“Separação” (1896), de Munch 



 
 A obra mostra um homem e uma mulher de cabelos 

amarelos, mas com um rosto aparentemente sem face, 
onde não se pode distinguir a boca ou os olhos. O homem 
pintado com tons mais escuros, leva a mão direita ao 
peito, dando a impressão de estar machucado, com o 
coração ferido e aos seus pés o que parece ser uma planta, 
dando a ideia que desse sangue, essa dor que escorre do 
peito do homem devido a separação faz nascer uma nova 
vida. Na obra, o pintor utilizou traços imprecisos que se 
misturam criando outras imagens dentro da própria 
pintura (como o vestido da mulher que parece formar a 
areia ao longo da praia). 

“Separação” (1896), de Munch 



 
O Surrealismo foi um movimento artístico e literário 

surgido primariamente em Paris dos anos 20, 
inserido no contexto das vanguardas que viriam a 
definir o modernismo, reunindo artistas 
anteriormente ligados ao Dadaísmo e posteriormente 
expandido para outros países. Fortemente 
influenciado pelas teorias psicanalíticas de Sigmund 
Freud (1856-1939), o surrealismo enfatiza o papel do 
inconsciente na atividade criativa. 

 Surrealismo 



 
 Seus representantes mais conhecidos são Max Ernst, René 

Magritte, Joan Miró e Salvador Dalí no campo das artes 
plásticas, André Breton na literatura e Luis Buñuel no 
cinema. 

 Características do estilo: 

 Uma combinação do representativo, do abstrato, e do 
psicológico. Segundo os surrealistas, a arte deve se 
libertar das exigências da lógica e da razão e ir além da 
consciência cotidiana, expressando o inconsciente e os 
sonhos. O principal teórico e líder do movimento é o 
poeta, escritor e crítico francês André Breton (1896-1966), 
que em 1924 publica o primeiro Manifesto Surrealista. 

 

Obras Surrealistas 



 

Obras de Max Ernst 



 



 



 

Obras de René Magritte 
 



 

Obras de 
René 

Magritte 



 

Obras de Juan Miró 
 



 



 

Obras de Salvador Dalí 
“A persistência da Memória” 



 



 



 
 Futurismo: http://neofuturistas.blogspot.com.br/2014/07/as-

obras-futuristas.html 
 Cubismo: 

http://taislc.blogspot.com.br/2011/08/cubismo.html 
 Dadaísmo: http://vanguarda-dadaismo.webnode.com/obras/ 
 Expressionismo: 

http://vanguardaexpressionista.blogspot.com.br/2014_06_01_
archive.html 

 Surrealismo: 
http://vanguardasvt.blogspot.com.br/2009/10/surrealismo-o-
surrealismo-foi-um_16.html 

Acesso em 12/03/2017. 
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