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INICIA A DESCOBERTA… 

Atenta na imagem, enquanto escutas o 
excerto da letra da canção. 

Agora responde… 

1. Descreve a mulher a quem é dedicada 
esta canção. Relaciona-a com a imagem. 
 
2. Que grande mudança fez esta mulher 
que impressionou o autor da canção? 
 
3. Partindo das duas fontes, que estilo de 
vida levaria esta mulher? 
 
4. Procura saber o significado do termo 
flapper, tendo em conta o contexto 
histórico a que é associado. 

Cortaste todo o teu cabelo 
[...] 

Ele olhou, ele parou e olhou fixamente 
Para o teu cabelo novo 
[...] 

 

Cadillac, Cadillac 
Empresários vestidos em calças 
Eu vou comprar um para nós, quando eu voltar 
Um Cadillac grande 

 

Menina Flapper, Menina Flapper 

Proibição em cachos de caracóis 

Cabelo de ouro e um pescoço enfeitado de 
caracóis 

É uma menina flapper 
 

The Lumineers, Flapper Girl 
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Os representantes dos países 
vencedores/assinantes do Tratado 
de Versalhes: Vittorio Emanuele 
Orlando (Itália), D. Lloyd George 
(Inglaterra), G. Clemenceau (França) 
e o presidente Wilson (EUA) 

Após o fim da Primeira Guerra Mundial, realizou-se uma Conferência de Paz, em Paris, 
onde os países vitoriosos assinaram vários tratados, com destaque para o Tratado de 
Versalhes, em junho de 1919. 

Atenta no documento que 
vais ouvir. 

Art.º 119 – A Alemanha renuncia, a favor das principais 
potências Aliadas e associadas, a todos os seus direitos e 
títulos sobre as suas possessões além-mar [...] 

Art.º 160 – O exército alemão não deverá compreender 
mais de 7 divisões de infantaria e três divisões de 
cavalaria [...] 

Art.º 168 – O fabrico de armas, munições e material de 
guerra [...] não poderá ser efetuado senão em fábricas 
[...] sob a aprovação dos governos das principais 
potências Aliadas e associadas [...] 

Art.º 171 – São igualmente proibidos o fabrico e 
importação pela Alemanha de carros blindados, tanques 
ou outros engenhos similares [...] 

Art.º 232 – [...] A Alemanha compromete-se a pagar uma 
indemnização por todos os danos causados à população 
civil dos países aliados. 

 

Tratado de Versalhes, junho de 1919 

Responde às questões: 
 
1. Que país foi especialmente 

lesado e humilhado no 
Tratado de Versalhes?  

2. Quais as sanções que lhe 
foram impostas? 



Seguiram-se outros tratados, que resultaram num 

novo mapa político da Europa, assistindo-se ao 

desmembramento dos impérios austro-húngaro e 

turco, alemão e russo, bem como à 

independência de novos Estados, como a Polónia, 

a Checoslováquia, a Jugoslávia, a Hungria e a 

Finlândia. 

 

 

 

 

Embora por um período relativamente curto, as 

monarquias autoritárias deram lugar às 

democracias parlamentares. 

O novo mapa político da Europa após os tratados de paz 
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De forma a evitar um novo conflito à escala mundial, o presidente Wilson propôs a 

criação da Sociedade das Nações (SDN), um organismo internacional, com sede em 

Genebra, para zelar pela paz e pela cooperação internacional. 

 

 

 

Presta atenção ao texto. 

As Altas Partes contratantes, considerando que, para 
desenvolver a cooperação entre as nações, e para lhes 
garantir a paz e a segurança, importa aceitar certas 
obrigações de não recorrer à guerra, [...] adotam o 
presente Pacto que institui a Sociedade das Nações: 

Art.º 1º - Os membros da Sociedade das Nações 
comprometem-se a respeitar e a manter, contra qualquer 
agressão exterior, a integridade territorial e a 
independência política perante todos os membros da 
Sociedade. [...] 

Art.º 11º - É expressamente declarado que toda a guerra 
ou ameaça de guerra, quer afete ou não os membros da 
Sociedade, interessa à Sociedade no seu conjunto, e que 
esta deve tomar as medidas adequadas para 
salvaguardar eficazmente a paz entre as nações. 

 

Pacto da Sociedade das Nações, abril de 1919 

Quais eram os principais 
compromissos a cumprir, 
previstos no Pacto da SDN? A SDN (coelho) perante os desafios da 

comunidade internacional (cobra) 
(Caricatura Moral Persuasion, 1920) 

Observa, com atenção, a imagem. 

Faz um breve comentário à 
caricatura, tendo em conta 
o contexto histórico em que 
a Sociedade das Nações 
atuou. 
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A guerra teve como consequências grandes transformações que 
estiveram na base do fim da supremacia europeia. 

 

Ouve o seguinte texto e atenta nos documentos que o acompanham. 
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Mulheres a trabalhar numa fábrica, 
no período da 1.ª Grande Guerra 

Balanço demográfico da 
Primeira Grande Guerra 

A Europa perdeu 12 dos 13 milhões de homens que 
sucumbiram durante a Primeira Guerra Mundial. [...] 
A estas baixas no campo de batalha [...], é preciso 
acrescentar as vítimas das epidemias, os milhões de 
mutilados cuja capacidade de produção ficou 
diminuída no todo ou parte. [...] 

O declínio da Europa, sobretudo Ocidental, [...] 
manifesta-se, em primeiro lugar, pelo 
envelhecimento da sua população, resultado de uma 
natalidade em decréscimo; [...] as famílias 
contentam-se cada vez mais com o filho único [...]. 
Esta situação acentua a falta de mão de obra, o que 
requer um aumento da imigração [...]. 

 

Pierre Thibault, História Universal, vol. 12, 1981  

Que transformações ocorreram 
na Europa nos campos social e 
demográfico, após a Primeira 
Guerra Mundial? 
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Fim da supremacia 
europeia 

Ascensão hegemónica dos 
EUA 

Registaram-se, ainda, transformações a nível económico. Enquanto a 
produção agrícola e industrial europeia registava valores diminutos, os EUA e 
o Japão assinalavam um crescimento visível na conquista de novos 
mercados.  

 

Também as moedas europeias desvalorizaram relativamente ao dólar, 
resultando num aumento do endividamento da Europa para com os EUA.  

 

A subida dos preços dos produtos era superior ao aumento dos salários, 
levando a que a fome e o desemprego conduzissem ao descontentamento 
social. 

 



Henry Ford e o seu modelo Ford T 

Com o fim da guerra, os EUA conheceram um período de 
grande prosperidade, tornando-se na primeira potência 
económica mundial. 

 

 

Atenta nas fotografias e no texto. 

Linha de montagem dos 
automóveis Ford Modelo T 

1. Quais são os novos métodos de produção e de 
organização do trabalho defendidos por Henry Ford? 
 
2. O autor do documento refere-se a uma “aceleração 
taylorizada”. Define o conceito “taylorismo”: 
 
3. Associa uma expressão, utilizada no texto, que possa 
estar relacionada com o termo “estandardização”.  

Henry Ford passou a pagar altos salários. [...] Os 
operários poderiam economizar dinheiro suficiente 
para comprarem uma carripana! Na Ford, a produção 
melhorava todos os dias: menos perdas de tempo mais 
vigilantes, mais contramestres; quinze minutos para 
almoçar, três para ir à casa de banho; por toda a parte 
a aceleração taylorizada: baixar, ajustar o berbequim, 
acertar a porca, apertar o parafuso. Baixar-ajustar-o-
berbequim-acertar-a-porca-apertar-o-parafuso [...]. 

 

The Big Money, 2000 
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O crescimento da economia americana justificou-se, também, pela presença de grandes 
monopólios, isto é, concentrações empresariais, que controlavam as regras da produção, dos 
preços e dos mercados. Com efeito, o desenvolvimento económico dos EUA serviu de modelo 
para os países europeus, nomeadamente, a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha que, ao 
modernizarem os seus métodos de produção, começaram a concorrer ao lado dos EUA.  

 

No entanto, a época de prosperidade económica dos anos 1920 viria a revelar-se instável e 
especulativa. 

 

A prosperidade crescente foi a característica principal deste 
período. [...] Um índice desse facto foi a renda  “per capita”, que 
aumentou [...]. Outro índice, mais visível, foi a grande corrida à 
construção civil que transformou a silhueta das cidades 
americanas. Os automóveis, por sua vez, começaram a encher as 
estradas [...]. Frigoríficos, fogões e rádios também se tornaram 
comuns nos anos 20. Todas essas coisas, que haviam sido artigos 
de luxo, baixaram de preço, enquanto os salários subiam [...]. 

 

J. M. Roberts, História do Século XX 

Atenta no texto e na imagem que o acompanha. 

1. Procura identificar, a partir dos dois documentos, os 
aspetos que revelam a prosperidade dos anos 20.  
 
2. Define, com base nas fontes, “consumismo”. 

Times Square, Nova Iorque, nos anos 1920.  
[clicar na lupa para ampliar]  
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Em resumo… 

No fim da Primeira Guerra Mundial assistiram-se a transformações económicas na Europa 

Sociodemográfico 
• Grandes perdas humanas; 
• Forte descontentamento social. 

ao nível 

Económico-financeiro 
• Campos e fábricas destruídos; 
• Queda da produção; 
• Inflação. 

pelo que a reconstrução europeia deveu-se a  

Empréstimos dos EUA 

que, por sua vez, conheceram um crescimento sem precedentes 

• Credores da Europa; 
• Criaram um novo modelo 

de produção em massa. assistindo-se a 

Expansão do 
capitalismo e 

Prosperidade dos anos 
de 1920 levando os EUA a 

tornarem-se na 

Primeira potência 
económica mundial 
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Até à Revolução de 1917, o Império Russo era constituído por um extenso território que se 
mantinha fechado às mudanças que iam acontecendo nos países do Ocidente.  

 

Repara com atenção na imagem e no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura relativa à sociedade russa antes da 
Revolução de 1917 

 

Senhor! Nós, os operários, as nossas mulheres, filhos e anciãos 
inválidos viemos aqui a fim de pedir justiça e proteção. Estamos 
na miséria, sobrecarregados de trabalho e de impostos 
excessivos, tratados como escravos [...].  

 

Petições dirigidas ao czar, 22 de janeiro de 1905 

1. Descreve a sociedade czarista, tendo por base a imagem. 
 
2. De acordo com o texto, quais os motivos do descontentamento do 
povo russo nos inícios do século XX? 
 
3. A partir de que informações, apresentadas nos dois documentos, 
constatas a participação da Rússia na 1.ª Guerra Mundial? 
 

A REVOLUÇÃO SOVIÉTICA 
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Com efeito, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial levou a um aumento do descontentamento 
generalizado da população. O elevado número de mortos registado neste período, a falta de alimentos e 
ainda as derrotas sofridas pelas tropas russas, fizeram com que o regime autoritário do czar Nicolau II 
fosse cada vez mais contestado e, consequentemente, exigiam a retirada da Rússia do conflito mundial. 

 

É neste contexto que, após uma tentativa falhada em 1905, a revolução de fevereiro tem lugar. 

 

 

 

 

 

 

Democracia parlamentar, sustentada nos ideias 
liberais (direito à greve, sufrágio universal, 

eliminação de privilégios, por exemplo.)  

É deposto e substituído por um Governo Provisório 
chefiado por: 

Czar Nicolau II Kerensky Lvov 
Primeiro dirigente do 
Governo Provisório 

Revolução de fevereiro de 1917 

procuraram 
restaurar a 
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Democracia parlamentar, sustentada nos ideias 
liberais (direito à greve, sufrágio universal, 

eliminação de privilégios, por exemplo.)  

É deposto e substituído por um Governo Provisório 
chefiado por: 

Czar Nicolau II 

Revolução de fevereiro de 1917 

procuraram 
restaurar a 

Kerensky Lvov 
Primeiro dirigente do 
Governo Provisório 

Todavia, o Governo Provisório decidiu a continuação da Rússia na guerra. 

 

 

 

 

Lenine 
Chefe dos bolcheviques 

o Governo Provisório é contestado pela população, e os 
bolcheviques (fação mais radical dos sovietes)  tomam o poder e 

pretendem instaurar a ditadura do proletariado. 

Revolução de outubro de 1917 

Trotsky 
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O Governo Provisório foi destruído. O poder passou para o Comité Militar 
Revolucionário, órgão de Soviete dos Deputados operários e soldados de 
Petrogrado [...]. 

A causa por que o povo entrou em luta – proposta imediata de uma paz 
democrática, abolição da grande propriedade agrária, controlo da produção 
pelos trabalhadores, criação de um governo soviético – triunfou definitivamente. 

Viva a Revolução dos operários, dos soldados e dos camponeses. 

 

O Comité Revolucionário do Soviete dos Deputados Operários e Soldados de Petrogrado 

Atenta no texto. 

1. Quais foram as medidas tomadas pelos bolcheviques? 
 
2. Segundo o autor, que grupo social deve ser ouvido e defendido? 
 
3. Tendo em conta alguns dos conteúdos que estudaste o ano passado, por que 
podemos afirmar que os ideais de Karl Marx inspiraram Lenine e os bolcheviques?  
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Apesar do triunfo da revolução de outubro e saída da Rússia da guerra (Tratado de Brest-Litovsk), os 
bolcheviques (russos vermelhos) começaram a sentir a oposição de algumas forças internas (russos 
brancos), que não concordavam com o radicalismo das medidas tomadas por Lenine. Além disso, a 
Rússia vivia ainda numa profunda crise económica. 

gerava-se assim 

Guerra civil 
que só viria a terminar em 1920 com a vitória dos 

bolcheviques. 
É neste contexto que Lenine 
e o seu governo tomaram 
um conjunto de medidas, 
pretendendo instaurar a 
ditadura do proletariado 

O comunismo de guerra (1917-1921) 

 

1.º requisições nos campos; 

2.º racionamento implacável imposto à população das 
cidades, dividida em categorias; 

3.º “socialização” completa da produção e do trabalho; 

4.º repartição extremamente complicada dos últimos “stocks” 
de artigos manufaturados; 

5.º monopólio do poder com tendência ao partido único e à 
aniquilação de toda a dissidência; 

6.º estado de sítio e Tchecka. 

 

V. Serge, Mémoires d’un révolutionnaire (1901-1941) 
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Durante o período do “comunismo de guerra”, a situação económica da Rússia piorou, multiplicando-se as 
greves e as manifestações. Como resultado, Lenine levou a cabo uma “Nova Política Económica” (NEP). 

 

 

dá lugar à 

Nova Política Económica (NEP) 
 
Existência de pequenas unidades de produção pertencentes a 
privados; 
 
Exploração da terra por iniciativa privada; 
 
Entrada de capitais e técnicos estrangeiros; 
 
Construção de grandes obras públicas; 
 
Liberdade de comércio. 

O comunismo de guerra (1917-1921) 

 

1.º requisições nos campos; 

2.º racionamento implacável imposto À população das 
cidades, dividida em categorias; 

3.º “socialização” completa da produção e do trabalho; 

4.º repartição extremamente complicada dos últimos “stocks” 
de artigos manufaturados; 

5.º monopólio do poder com tendência ao partido único e à 
aniquilação de toda a dissidência; 

6.º estado de sítio e Tchecka. 

 

V. Serge, Mémoires d’un révolutionnaire (1901-1941) 

Identifica as principais alterações entre 
as políticas do “comunismo de guerra” 
e as da NEP. 
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Uma vez que o Império Russo era constituído por um vasto e complexo território, onde coexistiam povos 
de etnias, culturas, línguas e religiões diferentes, Lenine procurou seduzir estes povos para a ideologia 
bolchevique, criando, assim, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1924, foi aprovada uma Constituição que reconhecia a autonomia e o respeito pela diversidade das 
identidades regionais. 

 

A URSS em finais dos anos de 1930 
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Atenta nas seguintes imagens. 

Cartaz russo com o slogan: 
“Proletários de todo o mundo, 

uni-vos!” 

Caricatura russa de 1917 onde se vê 
Lenine a varrer do mundo o sistema 

capitalista e o imperialismo 

A Revolução Bolchevique teve um grande impacto na sociedade da época, suscitando sentimentos 
e reações antagónicos.  

 

1. Tendo em conta a 
mensagem de cada fonte, 
qual seria o principal objetivo 
da política comunista de 
Lenine? 
 
2. Como terão reagido os 
dirigentes políticos do 
Ocidente? Cartaz alemão de 1919, intitulado 

“Futuro ideal da Alemanha, sob a 
liderança dos bolcheviques’” 
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Em resumo… 

Nas vésperas da Revolução Soviética, a Rússia encontrava-se numa situação de profunda instabilidade 

Situação política 
• Regime autoritário, onde o 

czar governava de forma 
absoluta. 

Situação social 
• Sociedade de ordens, imperando 

profundas desigualdades sociais, 
onde a pobreza dos camponeses 
e operários era extrema. 

culminando num 

Descontentamento geral 
resultando na 

Revolução de Outubro de 1917 
• Contestava a permanência da Rússia na guerra; 
• Liderada pelos bolcheviques, pretendia instaurar a 

ditadura do proletariado. 

Em virtude do impacto dos ideais 
comunistas, assiste-se à 

Luta contra o comunismo 
por parte dos dirigentes do 

Ocidente 

Situação económica 
• Economia bastante atrasada; 
• Agricultura tradicional e fraca 

industrialização. 

Revolução de Fevereiro de 1917 
• Deposição do czar Nicolau II; 
• Criação de um Governo Provisório 

de cariz liberal 

Todavia, este Governo Provisório 
viria a ser substituído pela 
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Entre os finais do século XIX e 1914, a sociedade europeia conheceu um período de forte crescimento 
económico, em virtude da crescente industrialização, que se traduziu num clima de paz, otimismo e confiança. 
Este tempo de prosperidade que antecedeu a Primeira Guerra Mundial ficou conhecido por Belle Époque.  

Um baile característico no tempo da Belle Époque 

Burguesia 

Operariado 

Classes Médias 

Endinheirada, impunha o seu estilo de 
vida e código moral (a família, a ordem, 
a submissão da mulher, por exemplo). 

Conheceu melhores condições de vida, 
graças ao desenvolvimento do 
sindicalismo. 

Foram crescendo e ganharam 
notoriedade, graças ao nível de instrução 
e ao seu papel na formação da opinião 
pública e à influência que tinham na vida 
política. 
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Clube noturno “Paris By Night” em Montrmatre. 
L'amour et l'esprit gaulois , Edmond Haraucourt, 1925 

A nova dança: o “charleston”. 
As “flappers”. Londres, 1929 A febre do Jazz. Louis Armstrong (ajoelhado) torna-se o ícone 

deste estilo musical, característico dos anos de 1920. 

A Primeira Guerra Mundial trouxe consigo morte e destruição, deixando, no Ocidente, um profundo 
sentimento de angústia e sofrimento. Ora, de forma a apagar da memória os horrores da guerra, os 
países industrializados ocidentais, na década de 1920, procuraram viver a vida de uma forma frenética, 
adotando novos hábitos de lazer e uma intensa vida noturna. 

Clica no “Play” para escutares a música e, em 
simultâneo, clica para veres as imagens. 

1. Na tua opinião, por que razão a década de 1920 
ficou conhecida como os “loucos anos 20”? 
 
2. Procura saber o significado de “flapper”. 
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Observa com atenção a imagem. 

Quais as diferenças mais notórias que encontras 
entre os dois estilos de vida representados na 
imagem? 
 
Por que razão uma das mulheres está associada a 
uma ampulheta, e a outra a um copo?  
 
A que períodos da História relacionarias cada uma 
delas? 

Capa de uma revista norte-americana, 1925 
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Como já percebeste, a mulher foi um dos principais símbolos 
desta mudança do código social e moral do primeiro pós-guerra. 
Com efeito, a Primeira Guerra Mundial acelerou o processo de 
emancipação feminina, que já havia sido iniciado. 
 
Observa as fotografias. [clicar na lupa para ampliar]  

Campanha das sufragistas que lutavam 
pelo direito ao voto feminino nos EUA.  

EUA, 1918. 

Mulheres que começaram a 
frequentar locais públicos 

sozinhas, como cafés.  
França (Paris), década de 1920. 

Bill Norton, um polícia estadunidense, 
mede a distância entre o joelho e a 

saia de uma banhista.  
EUA, 1922 

Mulheres banhistas fumando. 
 

Grã-Bretanha, 1926. 
 

Explora o conceito de “feminismo”, 
avaliando a pertinência que este 
tem na atualidade. 
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Entre as duas guerras mundiais, a cultura deixou de ser um privilégio exclusivo das 
elites da Belle Époque, tornando-se, assim, acessível a um maior número de pessoas. 

Mass media 

Crescimento da imprensa periódica (jornais, revistas e 
banda desenhada); 
 
O cinema é elevado à categoria de sétima arte. 
Hollywood torna-se a sua capital; 
 
A rádio assume-se como um importante veículo de 
divulgação dos novos ritmos musicais como o jazz.  

Surgia, assim, a 

Possível graças a 

[clicar no Play ]  

Cultura de massas 
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Entre as duas guerras mundiais, a cultura deixou de ser um privilégio exclusivo das 
elites da Belle Époque, tornando-se, assim, acessível a um maior número de pessoas. 

Mass media 

Crescimento da imprensa periódica (jornais, revistas e 
banda desenhada); 
 
O cinema é elevado à categoria de sétima arte. 
Hollywood torna-se a sua capital; 
 
A rádio assume-se como um importante veículo de 
divulgação dos novos ritmos musicais como o jazz.  

Surgia, assim, a 

Possível graças a 

[clicar no Play ]  

Cultura de massas 

Alargamento da 
escolaridade 

Que possibilitou um aumento 
número de pessoas que 
sabiam ler e escrever e, 
portanto, usufruir da 
imprensa escrita. 

Tempos livres 

Permitidos pela redução dos 
horários de trabalho, 
resultando numa maior 
dedicação à cultura por parte 
dos cidadãos. 
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As alterações decorrentes da Primeira Guerra Mundial fizeram-se sentir, ainda, no campo das artes. Os 
horrores e angústias provocados por aquele conflito inspiraram artistas, levando-os a recusar os cânones 
do passado, das “escolas” e dos valores burgueses. Iniciava-se uma revolução no mundo das artes, tendo 
sido Paris o grande centro deste movimento vanguardista. 

Modernismo 

Nascimento do 

Retrato de Madame Mautisse, obra fauvista. 
Henri Matisse, 1905 

As primeiras correntes vanguardistas 
conhecidas, ainda na primeira 
metade do século XX, foram o 
Expressionismo e o Fauvismo.  

 

Observa as imagens. 

O Grito, obra expressionista. 
Edvard Munch, 1893 

1. Por que razão Matisse era considerado 
“fauve”? Justifica a tua resposta em função das 
características da sua obra apresentada. 
 
2. Que sentimentos o quadro de Munch te 
transmite? De que forma estarão relacionados 
com os métodos de pintura utilizados? 

AS PRINCIPAIS CORRENTES VANGUARDISTAS 



Todavia, as correntes artísticas mais revolucionárias foram: 

Cubismo  
[clicar para ver obras] 

Futurismo 
[clicar para ver obras] 

Abstracionismo 
[clicar para ver obras] 

Reduz as formas em volumes 
geométricos, a partir da 
observação de objetos e figuras 
de vários ângulos sobrepostos.  
 
Os principais artistas desta 
corrente artística foram Pablo 
Picasso, Braque e Fernand Léger.  

Influenciado pelo cubismo e 
abstracionismo, tem como 
objeto o retrato da civilização 
industrial do futuro, as máquinas 
e a velocidade.  
 
A ideia do movimento é uma das 
principais caraterísticas de obras 
futuristas, como as de Umberto 
Boccioni e Giacomo Balla. 

Conjugando cores e formas, 
sobrevaloriza o subjetivo, ao 
invés de apresentar a realidade 
concreta dos objetos.  
 
Teve como principais 
representantes Kandinsky e Piet 
Mondrian.  
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Dadaísmo 
[clicar para ver obras] 

Surrealismo 
[clicar para ver obras] 

Uma arte baseada na anarquia, 
refletindo-se na espontaneidade 
e ridicularização das formas e 
expressões. 
 
As obras de Marcel Duchamp 
foram as que mais se destacaram 
dentro desta corrente artística. 

Influenciada nas correntes 
anteriores, bem como na 
psicanálise de Sigmund Freud,  o 
surrealismo procura representar 
o sonho, a imaginação e o 
subconsciente. 
 
Salvador Dalí e Joan Miró são os 
seus principais representantes. 
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Todavia, as correntes artísticas mais revolucionárias foram: 



No campo da arquitetura verificou-se, de igual modo, uma evolução e adoção de novas tendências, 
dando origem à Arte Nova. Intrinsecamente associado à Natureza, este modernismo arquitetónico, 
nascido em finais do século XIX, adotou novas técnicas e materiais, desde o vidro ao ferro. 
Gaudí foi pioneiro neste movimento. 

Casa Milà 
Gaudí, Barcelona, 1905-1910 
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Com o decorrer do século XX, a arquitetura foi evoluindo, com o propósito de ir ao encontro das 
necessidades da sociedade industrial. Para o efeito, foram desenvolvidas novas técnicas de 
construção, a partir da utilização de novos materiais, como o aço e o betão, prevendo a 
funcionalidade dos espaços. Nascia o Modernismo arquitetónico, que foi, ainda, inspirado pelo 
cubismo e pelo abstracionismo. 

Corrente 
funcionalista 

 
Surgida em 1919, em Weimar, na 
Alemanha: Bauhaus (Escola de 
Arte, Design e Arquitetura), 
criada por Walter Gropius. 

- Adaptação dos edifícios às 
funções a que se destina; 
 
- Formas geométricas e retilíneas; 
 
- Superfícies planas; 
Ausência de decoração. 

Casas na Weissenhofsiedlung 
Le Corbusier, Alemanha, 1926-1927 [clicar na lupa para ampliar]  
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Com o decorrer do século XX, a arquitetura foi evoluindo, com o propósito de ir ao encontro das 
necessidades da sociedade industrial. Para o efeito, foram desenvolvidas novas técnicas de 
construção, a partir da utilização de novos matérias, como o aço e o betão, prevendo a 
funcionalidade dos espaços. Nascia o Modernismo arquitetónico, que foi, ainda, inspirado pelo 
cubismo e pelo abstracionismo. 

Corrente organicista 
 

Frank Lloyd Wright foi o grande 
impulsionador daquela que é 
considerada a arquitetura orgânica. 

 
 
- Enquadramento do edifício 
no ambiente natural; 
 
- Cada edifício  considerado 
uma criação individual e 
única. 

Casa Cascata 
Frank Lloyd Wright, Pensilvânia, EUA, 1936  [clicar na lupa para ampliar]  
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Em simultâneo, assistiu-se, também, a uma renovação no campo 
literário. Aqui, começava-se a tomar uma postura crítica face às 
transformações sociais, e um pessimismo perante a Natureza e a 
condição efémera do ser humano.  
 
 
 
 
 
No teatro, na poesia e no romance foram abordados temas de: 
- Crítica social;  
- Contestação à moral vigente;  
- Denúncia das injustiças sociais e vivências e sentimentos dos 
humanos. 

John Steinback 

Garcia Lorca Virginia Woolf 

Ernest Hermingway 

Alguns dos mais famosos modernistas literários 
internacionais 
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O CASO PORTUGUÊS 

Também em Portugal se fez sentir o modernismo, sendo que, desde inícios do século XX, 
alguns artistas se deixaram influenciar pelas correntes vanguardistas em voga. 
 
Observa as obras de arte.  

Canção popular – A russa e o fígaro 
Amadeo de Souza-Cardoso, 1916 

Cabeça 
Santa-Rita Pintor, 1910 

Maternidade 
Almada Negreiros, 1935 

Que influências artísticas consegues identificar 
nas obras destes artistas portugueses? 
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Já em Portugal, a “Geração do Orpheu”, da qual faziam parte Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro e 
Almada Negreiros, é tida como a referência do modernismo literário. As revistas Orpheu (1915), 
Portugal Futurista (1917), entre outras, vieram revolucionar as mentalidades. 
 
 
Atenta nos documentos seguintes. 

Eu não pertenço a nenhuma das 
gerações revolucionárias. Eu 
pertenço a uma geração 
construtiva. [...] Eu não tenho culpa 
nenhuma de ser português, mas 
sinto a força para não ter, como vós 
outros, a cobardia de deixar 
apodrecer a pátria. [...] finalmente: 
é preciso criar a pátria portuguesa 
do século XX. 

 

José de Almada Negreiros, in Nuno 
Júdice e T. Gersão, Portugal Futurista, 

Lisboa, Contexto Editora, 1981 
Retrato de Fernando Pessoa 
Almada Negreiros, 1964 
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Como reagiram os jornais da época perante 
a irreverência da Geração do Orpheu? 



Em resumo… 

Até à eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Europa vivia um período de paz, 
progresso e hegemonia, a Belle Époque, sustentado nos valores morais tradicionais. 

Mutações na estrutura social e costumes 
 
• Peso crescente das classes médias; 
• Alterações no código social e moral: a emancipação 

feminina, tendo sido a alteração mais significativa 
deste período. 

Contudo, os horrores da guerra conduziram a 

Cultura de massas apoiada 
nos mass media 

emergindo uma 

Rutura e inovação nas artes e literatura 
• Rejeição dos cânones artísticos do passado: 
• Vanguardismo 
• Fauvismo 
• Expressionismo 
• Cubismo 
• Futurismo 
• Abstracionismo  
• Surrealismo 
• Arte Nova - Bauhaus 

Novas correntes artísticas 
em Portugal, distinguindo-se 
Almada Negreiros, Santa-Rita e 

Amadeo Souza-Cardoso. 

servindo de inspiração para 
Portugal, originando: 
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