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Arte e Literatura: conceitos iniciais 

Teoria 

 
Os conceitos iniciais da arte se desdobram nas áreas da música, expressões dança, literatura, etc. Para essa 

aula, veremos alguns pontos importantes sobre esse conteúdo.  

 

 

A arte 

Saber o que é arte, “todo mundo sabe”, não é mesmo? Ela está no nosso cotidiano, no que ouvimos, vemos e 

sentimos, mas você já parou para pensar sobre a sua definição? Não? Bom, vamos lá!  

 

A palavra arte é derivada do termo latino “ars”, que significa 

arranjo ou habilidade. Neste sentido, podemos entender a 

noção de arte como um meio de criação, produção de novas 

técnicas e perspectivas. Há diferentes visões artísticas, mas 

todas possuem em comum a intenção de representar 

simbolicamente a realidade, sendo assim, resultado de 

valores, experiências e culturas de um povo em um 

determinado momento ou contexto histórico.  

 

A arte pode ser composta pela linguagem não verbal (por meio de imagens, sons, gestos, etc.) ou, ainda, pela 

linguagem verbal, formada por palavras. Quando ocorre a fusão entre os dois tipos de linguagem, chamamos 

de linguagem mista ou híbrida. É importante dizer, ainda, que ainda que a arte faça referência a algum período 

histórico ou político, essa não possui compromisso de retratar fidedignamente a realidade e possui o intuito 

de instigar, despertar o incômodo, romper com os padrões. 

 

Poema concreto “Lixo”, de Augusto de Campos.  

 

A literatura 

Como a gente já viu, as produções de expressão podem aparecer de diversas maneiras, e a literatura também 

é um tipo de manifestação artística, sendo “matéria prima” as palavras, que podem compor prosas ou versos 

literários. A linguagem, em geral, explora bastante o sentido conotativo e o uso das figuras de linguagem 

contribuem para a construção estética do texto. Os movimentos literários, que estudaremos em breve, estão 

Quadro “Antropofagia”, de Tarsila do Amaral 
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vinculados a um contexto histórico e possuem características que representam os anseios e costumes de 

um determinado tempo.  

Os textos literários têm maior expressividade, há uma seleção de vocabulário que busca transmitir 

subjetividade, uma preocupação com a função estética, com o intuito de provocar e desestabilizar o leitor, as 

palavras possuem uma extensão de significados e faz-se preciso um olhar mais atento à leitura, que não 

prioriza a informação, mas sim, o caráter poético. 

Vejamos alguns exemplos de textos literários:  

 

 

Anúncios classificados 

Vendedoras. Ótima aparência, excelente salário. Rua tal, no tal. Recusada. 

Boutique cidade precisa moça boa aparência entre 25 e 30 anos. Marcar entrevista tel. no tal. Recusada. 

Moças bonitas e educadas para trabalhar como recepcionistas. Garantimos ganhos acima de um milhão. 

Procurar D. Fulana das 12,00 às 20,00 horas, na rua tal, no tal. Recusada. 

Senhor solitário com pequeno defeito físico procura moça de 30 anos para lhe fazer companhia. Não precisa 

ser bonita. Endereço tal. 

Desta vez ela não disfarçou a corcunda nem pôs óculos escuros para esconder o estrabismo. Contratada. 
(CUNHA, Helena Parente. Cem mentiras de verdade, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4,  Versículo 3 

60% dos jovens de periferia 

Sem antecedentes criminais já sofreram violência 

policial 

A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três 

são negras 

Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos 

alunos são negros 

A cada quatro horas, um jovem negro morre 

violentamente em São Paulo 

Aqui quem fala é Primo Preto, mais um 

sobrevivente 

 

Minha intenção é ruim, esvazia o lugar 

Eu tô em cima, eu tô a fim, um, dois pra atirar 

Eu sou bem pior do que você tá vendo 

Preto aqui não tem dó, é 100% veneno 

 

A primeira faz bum, a segunda faz tá 

Eu tenho uma missão e não vou parar 

Meu estilo é pesado e faz tremer o chão 

Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita 

munição 
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Na queda ou na ascensão minha atitude vai além 

E tenho disposição pro mal e pro bem 

Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico 

Juiz ou réu, um bandido do céu 

 

Malandro ou otário, padre sanguinário 

Franco atirador, se for necessário 

Revolucionário, insano ou marginal 

Antigo e moderno, imortal 

 

Fronteira do Céu com o Inferno 

Astral imprevisível, como um ataque cardíaco no 

verso 

Violentamente pacífico, verídico 

Vim pra sabotar seu raciocínio 

 

Vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo 

Pra mim ainda é pouco, Brown cachorro louco 

Número um guia terrorista da periferia 

Uni-duni-tê o que eu tenho pra você 

[...] 

 
Racionais MC’s

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poema Brasileiro 

No Piauí de cada 100 crianças que nascem  

78 morrem antes de completar 8 anos de idade  

 

No Piauí  

de cada 100 crianças que nascem  

78 morrem antes de completar 8 anos de idade  

 

No Piauí  

de cada 100 crianças  

que nascem  

78 morrem  

antes  
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de completar  

8 anos de idade  

 

Antes de completar 8 anos de idade  

antes de completar 8 anos de idade  

antes de completar 8 anos de idade  

antes de completar 8 anos de idade 

Ferreira Gullar, 1962. 

 

 

Diferenças entre o texto literário e o não-literário 

Diferente do poema da autora Cecília Meireles, em que há uma transmissão de sensibilidade nos versos, os 

textos não literários são aqueles que possuem o caráter informativo, que visam notificar, esclarecer e utilizam 

uma linguagem mais clara e objetiva. Jornais, artigos, propagandas publicitárias e receitas culinárias são 

ótimos exemplos de textos não literários, pois esses têm o foco em comunicar, informar, instruir, etc.  
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Exercícios  

 

1.  

 
PICASSO, P. Cabeça de touro. Bronze, 33,5 cm x 43,5 cm x 19 cm. Musée Picasso, Paris. França, 1945. JANSON, H. W. 

Iniciação à história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

 

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.  

e) fragmentação da imagem no uso de elementos diversificados. 
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2. Inverno! inverno! inverno!  

Tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos 

sempre, desesperadamente, para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz 

do vento que passa uivando como uma legião de lobos, através da cidade de catedrais e túmulos de 

cristal na planície, fantasmas que a miragem povoam e animam, tudo isto: decepções, obscuridade, 

solidão, desespero e a hora invisível que passa como o vento, tudo isto é o frio inverno da vida.  

Há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma dos lugares onde a natureza dorme por meses, à 

espera do sol avaro que não vem.  
POMPEIA, R. Canções sem metro. Campinas: Unicamp, 2013.  

 

Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética, em que se 

observa a 

a) imprecisão no sentido dos vocábulos.  

b) dramaticidade como elemento expressivo.  

c) subjetividade em oposição à verossimilhança.  

d) valorização da imagem com efeito persuasivo. 

e) plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. 

 

 

3. Essa lua enlutada, esse desassossego  

A convulsão de dentro, ilharga  

Dentro da solidão, corpo morrendo  

Tudo isso te devo.  

E eram tão vastas  

As coisas planejadas, navios,  

Muralhas de marfim, palavras largas  

Consentimento sempre. E seria dezembro.  

Um cavalo de jade sob as águas  

Dupla transparência, fio suspenso  

Todas essas coisas na ponta dos teus dedos  

E tudo se desfez no pórtico do tempo  

Em lívido silêncio. Umas manhãs de vidro  

Vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo  

Também isso te devo.  
HILST, H. Júbilo, memória, noviciado da paixão. São Paulo: Cia. das Letras, 2018.  

 

No poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente. Nesse processo, 

aflora o 

a) cuidado em apagar da memória os restos do amor.  

b) amadurecimento revestido de ironia e desapego.  

c) mosaico de alegrias formado seletivamente.  

d) desejo reprimido convertido em delírio.  

e) arrependimento dos erros cometidos. 
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4. Eu sobrevivi do nada, do nada 

Eu não existia 

Não tinha uma existência 

Não tinha uma matéria 

Comecei existir com quinhentos milhões 

e quinhentos mil anos 

Logo de uma vez, já velha 

Eu não nasci criança, nasci já velha 

Depois é que eu virei criança 

E agora continuei velha 

Me transformei novamente numa velha 

Voltei ao que eu era, uma velha 
PATROCÍNIO, S. In: MOSÉ, V. (Org ). Reino dos bichos e dos animais é meu nome. Rio de Janeiro: Azougue, 2009 

Nesse poema de Stela do Patrocínio, a singularidade da expressão lírica manifesta-se na 

a) representação da infância, redimensionada no resgate da memória. 

b) associação de imagens desconexas, articuladas por uma fala delirante. 

c) expressão autobiográfica, fundada no relato de experiências de alteridade. 

d) incorporação de elementos fantásticos, explicitada por versos incoerentes 

e) transgressão à razão, ecoada na desconstrução de referências temporais. 

 

 

5. amora  

a palavra amora  

seria talvez menos doce 

 e um pouco menos vermelha 

se não trouxesse em seu corpo  

(como um velado esplendor)  

a memória da palavra amor  

 

a palavra amargo  

seria talvez mais doce  

e um pouco menos acerba  

se não trouxesse em seu corpo  

(como uma sombra a espreitar)  

a memória da palavra amar  
Marco Catalão, Sob a face neutra 

É correto afirmar que o poema  

a) aborda o tema da memória, considerada uma faculdade que torna o ser humano menos amargo e 
sombrio.  

b) enfoca a hesitação do eu lírico diante das palavras, o que vem expresso pela repetição da palavra 
“talvez”.  

c) apresenta natureza romântica, sendo as palavras “amora” e “amargo” metáforas do sentimento 
amoroso.  

d) possui reiterações sonoras que resultam em uma tensão inusitada entre os termos “amor” e 
“amar”.  

e) ressalta os significados das palavras tal como se verificam no seu uso mais corrente. 
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6. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás 

de casa. 

Passou um homem e disse: Essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era 

mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. 

Era uma enseada. 

Acho que o nome empobreceu a imagem. 
BARROS, M. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Best Seller, 2008. 

 

O sujeito poético questiona o uso do vocábulo “enseada” porque a 

a) terminologia mencionada é incorreta. 

b) nomeação minimiza a percepção subjetiva. 

c) palavra é aplicada a outro espaço geográfico. 

d) designação atribuída ao termo é desconhecida. 

e) definição modifica o significado do termo no dicionário. 

 

 

7. Uma planta é perturbada na sua sesta* pelo exército que a pisa.  

Mas mais frágil fica a bota.  

Gonçalo M. Tavares, 1: poemas.  

 

*sesta: repouso após o almoço. 
 

Considerando que se trata de um texto literário, uma interpretação que seja capaz de captar a sua 

complexidade abordará o poema como  

a) uma defesa da natureza.  

b) um ataque às forças armadas.  

c) uma defesa dos direitos humanos.  

d) uma defesa da resistência civil.  

e) um ataque à passividade. 
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8.  

TEXTO I TEXTO II 

 
Fotografia de Jackson Pollock pintando em seu 

ateliê, realizada por Hans Namuth em 1951. CHIPP, 

H. Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins 

Fontes, 1988 

 

 

 

 
MUNIZ, V. Action Photo (segundo Hans Namuth em 

Pictures in Chocolate). Impressão fotográfica, 152,4 cm x 

121,92 cm, The Museum of Modern Art, Nova Iorque, 

1977. NEVES, A. História da arte 4. Vitória: Ufes – Nead, 

2011. 

 

 

Utilizando chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vick Muniz reproduz a célebre 

fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside na 

a) apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados.  

b) reflexão acerca dos sistemas de circulação da arte.  

c) simplificação dos traços da composição pictórica.  

d) contraposição de linguagens artísticas distintas.  

e) crítica ao advento do abstracionismo. 
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9. TEXTO I 

 
ALMEIDA, H. Dentro de mim, 2000. Fotografia p/b. 132 cm x 88 cm. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

 

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. 
SILVA, P R. Corpo na arte, body art, body modification: fronteiras. II Encontro de História da Arte: IFCH-Unicamp, 2006 

(adaptado). 

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. 

 

 

 

10. Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. 

Somente uma árvore, grande e esgalhada mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de 

sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se 

vê o cabelo, coberto por um pano desidratado. Mas seus olhos, a boca, a pele – tudo é de uma aridez 

sufocante. Ela está de pé. A seu lado está uma pedra. O sol explode. 

Ela estava de pé no fim do mundo. Como se andasse para aquela baixada largando para trás suas 

noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em 

autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se 

derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher 

esvaziada emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra como a pedra a seu 

lado. Mas os traços de sua sombra caminham e, tornando-se mais longos e finos, esticam-se para os 

farrapos de sombra da ossatura da árvore, com os quais se enlaçam. 
FRÓES, L. Vertigens: obra reunida. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 
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Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em 

que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se 

a) amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. 

b) fortalecida pela adversidade extensiva à terra e aos seres vivos 

c) redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. 

d) imersa num drama existencial de identidade e de origem. 

e) imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. 

 

 

 
 

  

Sua específica é linguagens e quer continuar estudando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios 

https://dex.descomplica.com.br/enem/literatura/exercicios-arte-e-literatura-conceitos-iniciais
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Gabaritos 

 

1. D 
O enunciado fala em um material descartado tornando-se obra de arte, visto que há uma nova 
funcionalidade que lhe é atribuída a partir da junção de objetos. É válido ressaltar que a reciclagem 
implicaria na transformação do objeto fonte. 

 
2. E  

A plasticidade verbal verifica-se na oscilação do tamanho dos sintagmas. Além disso, a cadência 
melódica diz respeito à construção do texto como prosa poética, indicado no próprio título “Canções sem 
metro”. 

 
3. B 

A expressão “isso te devo” reveste-se de um sentido potencialmente irônico, pois o eu-lírico indica por 
meio dela sentimentos negativos (expressos pelo desassossego, alma esvaziada, etc) causados por 
esse interlocutor. Nota-se, também, o amadurecimento do eu-lírico em função dessas experiências 
vividas e um desapego em relação a essa figura com quem eu-poético teve um vínculo emocional. 

 
4. E 

O poema se constrói com base em incongruências temporais propostas a partir de transformações do 
eu lírico. 

 

5. D 
O jogo de palavras em que se dispõe o eu írico para cultivar um sentimento no leitor traz a análise 
morfológica dos termos “amor” e “amar”, de modo a ressignificar seus sentidos para a caracterização 
literária.  

 
6. B 

O uso do substantivo “enseada” destitui o cenário admirado pelo eu lírico de beleza, graça, poesia. Ou 
seja, trata-se de uma perda da impressão subjetiva sobre o espaço, característica típica de Manoel de 
Barros.  

 
7. D 

A interpretação do texto aborda a resistência, representada pela planta, em aguentar a imensidão de 
repressão, aí caracterizada pelo exército de pisadas. Embora ela sofra, há também o impacto por quem 
a pisa, demonstrando, desse modo, uma força contrária para se fortalecer diante a ações hostis.  

 
8. A 

O texto II propõe um diálogo intertextual. Há um elemento paródico ao se utilizar o chocolate derretido 
como matéria-prima da obra de arte. É válido ressaltar que não necessariamente a paródia implica uma 
atitude de zombaria. 

 
9. B 

A partir da análise dos dois textos, é possível identificar que a concepção de body art diz respeito à 
utilização do corpo como suporte para a expressão do sujeito. 

 
10. A 

O enunciado reforça o entrelaçamento dos elementos contidos no texto, e a letra A,  por meio da palavra 
“amalgamada”, evidencia essa fusão da mulher com a natureza. 

 

 

 

 


