
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO / SEMED  

Ano: 8º Ano               

Disciplina: Arte 

 

 

Querido aluno e querida aluna, 

 

Você está recebendo o material de Linguagens Artísticas 

que está sendo organizado para que você possa retornar a 

assuntos e atividades que reforcem suas experiências nesse 

conteúdo. 

Tudo está sendo preparado com muito carinho e esperamos 

que seja útil para você.  

 

 

Tema: História da Arte – Cubismo. (EF69AR01)  

 

Em nosso último encontro falamos sobre os Movimentos Artísticos do Século XX 

e nesta oportunidade vamos estudar mais a fundo o Cubismo.    

O Cubismo surgiu na França, em meados do século XX, e causou uma grande 

mudança no estilo artístico e cultural da época. A utilização de formas 

geométricas, como cubos e cilindros, nas artes plásticas é uma das principais 

características. 

A importância do cubismo para a história da arte mundial deve-se, 

principalmente, por romper com os padrões clássicos que existiam naquele 

período, quando a representação realista da natureza e a perfeição das formas 

eram as principais marcas estéticas. 

 

Contexto histórico 

Em meio à Revolução Industrial que ocorria no século XX, as grandes potências 

disputavam o poder e havia um sentimento generalizado de mudanças, que 

influenciou também as artes.  

Os artistas buscavam novas linguagens e novas formas de expressões 

artísticas, sem o conservadorismo existente até então. Daí o surgimento do 

cubismo em 1907, com a tela “Les Demoiselles d’Avignon” (As Damas de 

Avignon), de Pablo Picasso. Nessa obra, que foi considerada um marco inicial 

desse movimento artístico, a nudez feminina foi retratada de maneira diferente. 

As formas reais do corpo foram substituídas por figuras geométricas.  



Nessa pintura também é possível perceber as influências africanas e de obras 

do pós-impressionismo do francês Paul Cézanne, que já representavam a 

natureza das formas com aspectos geométricos em suas pinturas. 

Dessa forma, Picasso, juntamente com o pintor e escultor francês Georges 

Brasque, fundaram o cubismo. Essa manifestação chegou ao fim em 1914, com 

a declaração do início da Primeira Guerra Mundial. 

 

 

“Les Demoiselles d’Avignon” (1907), de Pablo Picasso, marco do Cubismo. 

 

Características do Cubismo 

A utilização de cones, cilindros, esferas, círculos e triângulos para retratar a 

realidade foi a principal característica do cubismo. Os artistas buscavam 

promover uma fragmentação e geometrização das formas apostando na 

simultaneidade de visualizações permitidas a partir da observação de um objeto, 

que poderia ser visto sob ângulos diferenciados. 

Pode-se destacar ainda a utilização de cores fechadas e austeras, 

representações do volume colorido sobre superfícies planas e renúncia à 

perspectiva e ao claro-escuro, o que causava uma sensação de pintura 

escultórica. 

Na literatura, a inexistência de cronologia, a fragmentação da realidade por meio 

do uso de palavras dispostas simultaneamente com o intuito de formar uma 

imagem eram as principais características. 



 

 

Fases do Cubismo 

O cubismo durou entre os anos de 1907 e 1914 e foi dividido em três fases. A 

primeira delas, chamada de cézzaniana ou analítica, ocorreu entre os anos de 

1907 e 1909. O nome deve-se ao destaque das obras de arte de Paul Cézanne 

nesse período. 

Na sequência, entre 1909 e 1912, surgiu a fase analítica ou hermética. A 

principal característica desse período foi a decomposição da obra em todas as 

suas formas, o que permitia a visualização dos elementos de uma pintura em 

ângulos variados. Também nesse momento houve um destaque das obras de 

Picasso e Braque. As cores cinza, bege e castanho eram as mais utilizadas.  

A última fase foi o cubismo sintético, em 1911. As cores escuras e marcantes 

ganharam destaque, além da utilização da colagem de objetos inteiros nas 

pinturas, como pedaços de madeira, vidro, metal, números, palavras e letras. 

Isso era utilizado pelos artistas como uma maneira de possibilitar mais do que 

sensações apenas visuais, mas também sensações táteis. 

 

Cubismo no Brasil 

Apesar desse movimento artístico-cultural ter se encerrado na Europa em 1914, 

só destacou no Brasil somente após a Semana de Arte Moderna de 1922. 

Porém, os artistas mesclavam as características do cubismo com outros estilos 

artísticos. 

Nomes como Anita Malfatti, Rego Monteiro, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti 

foram alguns dos artistas que utilizaram as formas geométricas do cubismo em 

suas obras. Já na literatura, destaque para Oswald de Andrade, Raul Boop e 

Érico Veríssimo, que usaram aspectos como a “destruição da sintaxe” e o fim da 

linearidade. 

 

Principais artistas cubistas 

Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger e Robert Delaunay 

foram alguns dos principais artistas do cubismo. 

 



Picasso (1881-1973) foi um dos fundadores do cubismo. Seus anos de vida 

artística foram marcados por várias fases: a azul (1901-1904) que teve como 

principal acontecimento a morte de seu amigo Casagemas, o que levou suas 

obras a apresentarem uma monocromia como forma de expressar sua tristeza; 

a fase rosa, entre 1904 e 1907, no auge da sua paixão por Fernande, quando 

ele passou a utilizar desenhos eróticos e sensuais; por fim, o cubismo em 1907, 

com influências das artes africanas e o uso das formas geométricas. 

Outro expoente do cubismo foi Georges Braque (1882-1963). Pintor e escultor 

francês que fundou o cubismo ao lado de Picasso. Sua vida artística começou 

cedo, ainda na empresa de pintura decorativa de seu pai. Suas primeiras obras 

foram expostas no Salão de Independentes em 1906, em Paris. No seguinte, 

conheceu Picasso com quem se manteve próximo até o início da Primeira 

Guerra. Em 1915, foi ferido na cabeça e foi agraciado com a Cruz de Guerra e 

da Legião da Honra.  

 

O espanhol Juan Gris (1887-1927) também foi um artista de destaque desse 

movimento artístico. O pintou passou a usar as características do cubismo a 

partir de 1912, porém de maneira mais formal, sem a liberdade inventiva adotada 

por Picasso e Braque. Destaca-se como sua principal contribuição a introdução 

da visão espaço-tempo por meio da decomposição dos objetos. 

 

 

Obra “Homem no Café” (1914) de Juan Gris. 



 

Fernand Léger (1881-1955) estudou iniciou no Cubismo a partir das obras de 

Cézanne. Suas obras, apesar de apresentarem aspectos importantes desse 

movimento artístico, apresentaram novidades, como a utilização de cilindros e 

cones. Um exemplo é o quadro “Nus dans la forêt” (1909-1910). Léger buscava 

as abstrações curvilíneas e tubulares que contrastavam com as formas retilíneas 

de Brasque e Picasso.  

 

Curiosidades sobre o cubismo de Picasso 

 

• O cubismo representou uma ruptura com tudo que Picasso havia estudado nas 

escolas de artes, como o Realismo; 

• Seu primeiro trabalho cubista foi "Les Demoiselles d’Avignon”, criado depois do 

artista fazer uma visita na exposição de Paul Cézanne; 

• Picasso divide a nome de 'pai do cubismo' com Georges Braque; 

• A fase analítica foi desenvolvida por Braque tem este nome por analisar as 

formas do modo plano; 

• Já o período sintético faz referência para as colagens; 

• Os quadros de Picasso são uns dos mais caros do mundo. O quadro "As 

Mulheres de Argel” é a obra mais cara já leiloada na história, no valor de 179,3 

milhões de dólares. 

 

'As mulheres de Argel' foi a obra mais cara já leiloada no mundo, custando 179,3 milhõe 

 

Texto Adaptado:  LOPES, Adriana in: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cubismo 

 

 

 



Atividades:  

 

1 - (Enem) 

 

PICASSO, P. “Les desmoiselles d’Avignon”. Óleo sobre tela. 

 

A obra Les desmoiselles d’Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos 

marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, 

uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado 

grupo étnico, que se caracteriza por 

a) produção de máscaras ritualísticas africanas. 

b) rituais de fertilidade das comunidades celtas. 

c) festas profanas dos povos mediterrâneos. 

d) culto à nudez de populações aborígen 

 

 

2 -  (Uel 2015) Observe a imagem e leia o texto a seguir. 

 
   
Para Picasso: “A pintura não é feita para decorar apartamentos. É um 
instrumento de guerra para ataque e defesa contra o inimigo.” O inimigo é o 
homem que explora seus semelhantes por egoísmo e lucro. Guernica foi pintada 
com paixão e convicção. O artista usa símbolos arquetípicos (o touro, o cavalo, 
a figura sustentando ao alto uma luz) criando uma obra alegórica. 

https://1.bp.blogspot.com/-mf--eZb5NKo/XRvasbg_cJI/AAAAAAAAOjU/st3gYbuV65QOq8vBjewDTRwYOS80oZxLwCLcBGAs/s1600/Guernica%2B-%2BPicasso.jpg


Adaptado de: WARNCKE, C. P. W. Ingo Pablo Picasso. China Taschen, 2007. p.387-401. 
 
Com base na imagem, no texto e nos conhecimentos sobre a obra Guernica de 
Pablo Picasso, considere as afirmativas a seguir. 
 

I. A origem de Guernica restringe-se aos estudos que Picasso realizou das obras 
de Goya e Velásquez, não tendo qualquer relação direta com a destruição da 
cidade basca pelos bombardeios alemães. 

II. A experiência da guerra foi interpretada por Picasso por um meio de expressão 
imagético, em que, pela linguagem da pintura, o artista aborda o sofrimento 
humano. O acontecimento conduziu à criação de uma obra que se manteve 
presente na consciência coletiva do século XX. 

III. Picasso usou elementos da expressividade, através de sua própria linguagem 
formal, com motivos e esquemas pictóricos universais, difundidos por uma 
tradição. A composição em três partes baseia-se no tríptico, forma clássica do 
retábulo cristão. 

IV. Guernica dialoga com outra obra de Picasso, a série de águas-fortes intitulada 
Sonhos e Mentiras de Franco, em que são introduzidas figuras saídas do 
repertório de Guernica, que representam os sofrimentos das vítimas da guerra 
civil. 
 
Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  

 

3 - (Enem 2019) Na obra Cabeça de touro, o material descartado torna-se objeto 
de arte por meio da 

 
a) reciclagem da matéria-prima original.    
b) complexidade da combinação de formas abstratas.    
c) perenidade dos elementos que constituem a escultura.    
d) mudança da funcionalidade pela integração dos objetos.    
 

 

Gabarito: 1-a, 2-d, 3-d 

https://1.bp.blogspot.com/-9iE_KohoFcc/XtPkqbBhXzI/AAAAAAAAPQI/7ZWEzkD0xGQ6Fubo0fCAIrGA7rBfYCWtgCK4BGAsYHg/Sem%2Bt%25C3%25ADtulo.png

