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Principais assuntos que estiveram presentes no ENEM (Artes) 

 

1. ARTE CONTEMPORÂNEA 
 

• Integração entre linguagens artísticas – música, dança, teatro entre 
outros 

• Liberdade artística 
• Interatividade das obras 
• Questionamentos da definição de arte 
• Uso de materiais não convencionais nas produções artísticas 
• Uso de novas tecnologias e mídias 
• Afinidade com a cultura popular 

 
Assuntos que já caíram sobre Arte Contemporânea 
 

• body art - usa como suporte o corpo; 
• integração entre linguagens - misturas de diversas vertentes, como 

teatro, música, dança, circo; 
• arte digital - correlações entre a arte e as tecnologias; 
• arte performática ou performance - também utiliza o corpo como 

instrumento e pode aliar outros elementos como o teatro e dança; 
• instalação - quando a obra de arte ocupa todo um espaço pré-

determinado, criando ambientes artísticos; 
• hip hop e grafite - movimentos que surgiram nas periferias como crítica 

social e integram também o break dance e rap. 
 
 

2. MODERNISMO EUROPEU 
• Expressionismo 

• Fauvismo  

• Cubismo 

• Futurismo 

• Dadaísmo  

• Surrealismo 

 



3. MODERNISMO BRASILEIRO 
 

• Experimentalismo estético 
• Temas extraídos do cotidiano 
• Nacionalismo 
• Uso de ironias, humor e paródias 
• Presença de versos livres, ausência de pontuação e abandono de 

formas fixas. 
• Busca pela linguagem brasileira 

 

 4. História da Arte e demais assuntos 
• fotografia e fotogramas; 
• ópera do século XIX; 
• Cerâmica marajoara; 
• Xilogravura nordestina; 
• Colagem e decollage. 

Linha do tempo – História da Arte
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