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VANGUARDAS TEATRAIS 2ª SÉRIE – ARTES – MÁRCIO 

 
Lista 21 – Atividades 

 
01.   

As vanguardas europeias foram manifestações artístico-literárias surgidas na Europa, nas duas 
primeiras décadas do Século XX, e vieram provocar uma ruptura da arte moderna com a tradição 
cultural do século anterior. 

Com o advento da tecnologia, as consequências da Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial 
e atmosfera política que resultou destes grandes acontecimentos, surgiu um sentimento nacionalista, 
um progresso espantoso das grandes potências mundiais, e uma disputa pelo poder. Várias correntes 
ideológicas foram criadas, como o nazismo, o fascismo e o comunismo, e também com a mesma 
terminação “ismo” surgiram os movimentos artísticos que chamamos de vanguardas. Todos 
pautavam-se no mesmo objetivo, que era o questionamento, a quebra dos padrões, o protesto contra 
a arte conservadora, a criação de novos padrões estéticos, que fossem mais coerentes com a realidade 
histórica e social do século que surgia. 

 

Disponível em:  https://www.infoescola.com/artes/vanguardas-europeias/ acesso em 06/08/2020. 
 

Nas vanguardas teatrais do início do século 20, na Europa, os poetas da cena questionaram o texto 
escrito de modo consistente e desvalorizam a lógica contida nos textos teatrais, sobretudo os textos 
realistas e naturalistas. Sendo assim, para contrapor ao logos da estética cientificista, desenvolveram 
as seguintes técnicas. 
a) Cenário sonoro, imaginação ativa e cannovaccio. 
b) Colagem, escrita automática, poema aleatório e ready made. 
c) Mímica, malabarismo, mágica e multiplicidade de signos.  
d) Processo contaminação, verso branco e verossimilhança. 
e) Rima e ritmo, causa e efeito, contraste e decomposição. 

 
02.  

 
TEXTO 1 

 
Chamamos de vanguardas europeias o conjunto de tendências artísticas vindas de diferentes 

países europeus cujo principal objetivo era levar para a arte o sentimento de liberdade criadora, a 
subjetividade e até mesmo certo irracionalismo, sobretudo em um contexto em que as correntes 
filosóficas de cunho positivista influenciavam toda produção artística da época. Os movimentos de 
vanguarda emergiram nas duas primeiras décadas do século XX e provocaram uma ruptura com a 
tradição cultural do século XIX, influenciando não apenas as artes plásticas, mas também outras 
manifestações artísticas, entre elas a literatura. 

Do francês avant-garde, a palavra vanguarda significa “o que marcha na frente”. As correntes de 
vanguarda, embora apresentassem propostas específicas, pregavam um mesmo ideal: era preciso 
derrubar a tradição por meio de práticas inovadoras, capazes de subverter o senso comum e captar 
as tendências do futuro. Essas propostas, incompreendidas à época em virtude, principalmente, do 
contexto conservador no qual estavam inseridas, adquiriram importância histórica e influenciaram o 
trabalho de vários artistas no mundo. 
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TEXTO 2 
 
Com o advento da revolução industrial no século XIX e a primeira guerra mundial no início do 

século XX, a sociedade passava por transformações importantes desde avanços tecnológicos, 
progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte, tal qual a reflexão 
da sociedade, demostrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, 
pautadas na realidade vigente. 

Destarte, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor dos ideais da época foram 
diretamente contra os ideais da guerra, de forma que utilizavam da ironia e da capacidade de “chocar” 
o público, a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um 
deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, como é o caso do futurismo italiano. 
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A partir dos textos 1 e 2 e do seu conhecimento sobre as vanguardas estéticas, assinale a opção 
correta.  
a) A lógica cartesiana foi a tônica das artes do início do século XX, sobretudo por conta da herança 

do Romantismo e do Realismo. 
b) O ideal dos poetas das vanguardas estéticas era a valorização da literatura dramática como o 

grande alicerce das artes cênicas. 
c) O recorrente uso de manifestos era uma das formas de anunciar para o público a nova arte e os 

novos parâmetros de fruição. 
d) O cinema, o rádio e a televisão foram largamente utilizados pelos poetas das vanguardas por conta 

da sofisticada tecnologia da época. 
e) Por conta do seu grande alcance de público a internet é atualmente a maior vanguarda estética 

no campo das artes. 
 


