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ARTE
Professora Stael Machado

https://www.pensador.com/frase/MTU2NzY2/

Arte no Enem? Sim!
Os temas que mais caem no ENEM.
Body art - o uso do corpo como suporte e intervenção para a realização do trabalho artístico.
Questão 1 (Enem-2018)
TEXTO I

ALMEIDA, H. Dentro de mim, 2000. Fotografia P/B. 132 x 88 cm. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-artes-enem/

TEXTO II
A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas, que sua
influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo
parecem ilimitadas - pode-se escolher entre representar, apresentar, ou ainda apenas evocar o
corpo - isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros.
Silvia, P.R. Corpo na arte, body art, body modification: fronteiras. II Encontro de História da Arte: IFCH-Unicamp 2006 (adaptado)
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Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de:
a) estabelecer limites entre o corpo e a composição.
b) fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão.
c) discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte.
d) compreender a autonomia do corpo no contexto da obra.
e) destacar o corpo do artista em contato com o expectador.

Os temas que mais caem no ENEM.

https://www.google.com/search?q=arte+perform%C3%A1tica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiospmY1t7qAhVpG7kGHQDVDSQ
Q_AUoA

ARTE PERFORMÁTICA
Também utiliza o corpo como instrumento e pode aliar outros elementos como o teatro e a
dança.

https://www.google.com/search?q=resiliecia&tb
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Questão 3
(Enem-2018)

O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do
rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com
a ópera europeia do século XIX a partir da:
a) disposição cênica dos artistas no espaço teatral.
b) integração de diversas linguagens artísticas.
c) sobreposição entre música e texto literário.
d) manutenção de um diálogo com o público.
e) adoção de um enredo como fio condutor.
Os temas que mais caem no ENEM.

3%A7%C3%A3o+artistica&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5zYCj1t7qAhUHK7kGHVt4BMkQ2-cCegQIABAA&oq=ins

INSTALAÇÃO
Quando a obra de arte ocupa um todo espaço pré- determinado,criando ambientes artísticos.
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Dão - Não vá dizer que vai ficar de fora desse samba - Videoclipe
https://www.youtube.com/watch?v=sdaeSgPPMsw&feature=youtu.be

Música para:
Integração de diversas linguagens artísticas.
Uma relação com visão do futuro e o Enem.
E, também, identificar elementos do Hip Hop.
Os temas que mais caem no ENEM.

https://www.google.com/search?q=Hip+hop+e+grafite+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiD0tjQ3N7qAhXKMLkGHVGEDXAQ2-cC

HIP HOP E GRAFITE
Movimento que surgiu nas periferias como crítica social e integram o break dance e hap.

https://www.google.com/search?q=pessimismo&tbm=isch&ved=2ahUKE

Questão 12(Enem-2017)
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TEXTO II
Speto
Paulo César Silva, mais conhecido como Speto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a
música. O fortalecimento de sua arte ocorreu, em 1999, pela oportunidade de ver de perto as
referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do Norte do Brasil em uma turnê
com a banda O Rappa.
Revista Zupi, n. 19, 2010

O grafite do artista paulista Speto, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura
brasileira reconhecidos:
a) na influência da expressão abstrata.
b) na representação de lendas nacionais.
c) na inspiração das composições musicais.
d) nos traços marcados pela xilogravura nordestina.
e) nos usos característicos de grafismos dos skates.

Arte no Enem? Sim!
As Vanguardas que mais se destacam e que apareceram nas provas do Enem são:
•
•
•
•
•
•

Expressionismo
Fauvismo
Cubismo
Futurismo
Dadaísmo
Surrealismo

https://www.google.com/search?q=resiliecia&tbm

https://www.google.com/search?q=a+arte+da+vida+consiste+em+fazer+da+vid

Av. Luiz Viana Filho, nº 550, Centro Administrativo da Bahia, 5ª Avenida - CEP: 41.746-009
Salvador – Bahia - Brasil. Tel.: 55 71 3115–1383 - www.educacao.ba.gov.br

