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História da Arte Moderna 

– Entre as Duas Guerras  
(Mini-Curso) 

 

Apresentação 

 
Este curso propõe uma introdução à Arte Moderna ocidental, através de uma 
abordagem a quatro movimentos artísticos que se desenvolveram entre as duas 
guerras mundiais do século XX. 
 
Inicia-se com a Nova Objectividade e a sua proposta marcadamente política, 
prosseguindo pelo movimento Dada e os seus aspectos críticos e derrisórios.  
 
Trata-se depois o Surrealismo e a sua valorização do papel do inconsciente e dos 
sonhos na criação artística, terminando com uma visão abrangente sobre a Arte 
europeia no tempo dos regimes totalitários (Nacional Socialismo, Fascismo e 
Comunismo). 
 
Este é um curso presencial e decorrerá nas instalações do Espaço Amar (Rua Rosa 
Araújo, nº 34 - 5º andar, Lisboa). Asseguramos o cumprimento das medidas de 
higiene necessárias, para que todas as pessoas tenham uma experiência agradável e 
em segurança. 
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Datas 
4 sessões: 6, 13, 20 e 27 Mai 
 

Horário 
6as feiras, 19:00-21:00 
 

Modalidade 
Presencial 
 
Local de Realização 
Espaço Amar – Rua Rosa Araújo, nº 34, 5º andar (Lisboa) 
 
Preço 
65€ 
 
Formadora 
Ana Gonçalves 
 

Destinatários 
Todas as pessoas interessadas, com ou sem conhecimentos prévios de História da 
Arte. 
 
Objectivo Geral 
Conhecer quatro movimentos da arte europeia da primeira metade do século XX, 
observando as relações entre os mesmos e a sua herança na contemporaneidade. 
 
Objectivos Específicos 
- Reconhecer e apreciar autores e obras, no contexto histórico, artístico e estético 
de cada movimento estudado; 
- Identificar relações entre acontecimentos históricos e a cultura visual, estética e 
artística característica de cada movimento; 
- Treinar a capacidade de reflexão crítica e a apreciação estética em diálogo, na sala 
de aula; 
- Distinguir os diferentes movimentos e os artistas e obras correspondentes, 
identificando as suas principais características. 
 
Programa 
 
Módulo 1 – Nova Objectividade 
Génese da Nova Objectividade e suas principais características. Artistas deste 
movimento e suas obras mais relevantes. Ecos da Nova Objectividade na Arte 
Contemporânea. 
 
Módulo 2 – Movimento Dada 
Génese do movimento Dada e suas principais características. Artistas deste 
movimento e suas obras mais relevantes. Ecos do movimento Dada na Arte 
Contemporânea. 
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Módulo 3 – Surrealismo 
Génese do Surrealismo e suas principais características. Artistas deste movimento 
e suas obras mais relevantes. Ecos do Surrealismo na Arte Contemporânea. 
 
Módulo 4 – Arte no Tempo dos Regimes Totalitários 
Principais características da arte no tempo dos regimes totalitários. Problemas e 
questões derivados das linguagens utilizadas. Os movimentos artísticos 
emergentes após a 2ª Guerra Mundial 
 
Materiais 
Bloco de notas, lápis ou esferográfica para apontamentos durante as aulas. 
 
Metodologia 
- Sessões presenciais, em sala. 
- As sessões consistem, na sua maioria, na exposição de conteúdos, acompanhada 
de visualização de imagens. Serão ministrados exercícios orais e escritos durante o 
curso para apoiar a consolidação de conhecimentos.  
 
Medidas de Higiene e Segurança em Aula 
- É obrigatório o uso de máscara. 
- Dispomos de dispensadores de solução alcoólica nas nossas instalações. 
 
Declaração de Frequência 
Este mini-curso faz parte da categoria "Workshops de Introdução" e confere a cada 
participante o direito a uma Declaração de Frequência. 
 
 
 
 
 


