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Querido aluno e querida aluna, 

 

Você está recebendo o material de Linguagens Artísticas 

que está sendo organizado para que você possa retornar a 

assuntos e atividades que reforcem suas experiências nesse 

conteúdo. 

Tudo está sendo preparado com muito carinho e esperamos 

que seja útil para você.  

 

 

Tema: História da Arte – Arte Conceitual. (EF69AR01)  

A Arte Conceitual é uma vanguarda artística moderna e contemporânea que 

surgiu nos anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos. 

Como o próprio nome indica, trata-se de uma expressão artística mais pautada 

nos conceitos, reflexões e ideias, em detrimento da própria estética (aparência) 

da arte. Nela, a atitude mental é o mais relevante. 

Em outras palavras, a arte conceitual é uma “arte-ideia” em detrimento da “arte-

visual”, sendo o principal material da arte a "linguagem". 

Diante disso, os artistas conceituais preocupam-se em criar reflexões visuais 

para seus espectadores. 

Esse movimento artístico que critica o formalismo e propõe a autonomia da obra 

artística, foi capaz de revolucionar muitos aspectos da arte. 

O termo “arte conceitual” foi utilizado pela primeira vez pelo artista, escritor e 

filósofo estadunidense Henry Flynt, em 1961, durante as práticas do Grupo 

Fluxus. 



 

Obra Ceiling Painting, de Yoko Ono - do Grupo Fluxus, exposta em 1966 em Londres (Inglaterra) 

O Grupo Fluxus foi um movimento que reuniu artistas em todo o mundo e tinha 

como base fazer oposição à comercialização da arte. 

Eles trouxeram novas definições à pratica artística, dissipando os limites da arte 

e mesclando diversos conceitos, com grande influência do dadaísmo. 

Sobre a arte conceitual, afirma o escultor estadunidense Sol LeWitt (1928-2007): 

A própria ideia, mesmo se não é tornada visual, é uma obra de arte tanto quanto 

qualquer produto. 

Para muitos estudiosos, Marcel Duchamp (1887-1968) foi um dos precursores 

da arte conceitual no momento em que colocou um mictório no museu e o 

chamou de arte, com sua obra Fonte, de 1917. 

Anteriormente, o artista já havia elaborado outras obras que seguiam a mesma 

linha, como Roda de Bicicleta, de 1913. 



 

Marcel Duchamp com a obra Roda de Bicicleta (1913). À direita, a obra Fonte (1917) 

Ali, a ideia dos “ready mades” (já feito), considerado uma antiarte, não era o 

produto artístico, mas sim o conceito de arte que o artista quis demostrar e que 

levava mais ao processo reflexivo, em detrimento do visual. 

A grande questão da arte conceitual era definir os limites e fronteiras do fazer 

artístico, ou seja, ela é baseada na indagação: O que é arte? 

 

O artista recifense Paulo Bruscky em performance conceitual de 1978 

 

 

Principais caraterísticas da Arte Conceitual 

Podemos listar como as principais caraterísticas da arte conceitual: 

• Crítica ao formalismo e ao mercado da arte; 



• Crítica ao materialismo e ao consumo; 

• Oposição ao hermetismo da arte minimalista; 

• Popularização da arte como veículo de comunicação; 

• Arte mental e reflexiva; 

• Radicalismo e culto à antiarte; 

• Ruptura com a arte clássica e formal; 

• Uso de fotografias, textos, vídeos, instalações, performances (teatro, 

dança). 

 

 
Texto Adaptado JUNIOR, Vanderlei Bechaga. In: 
https://www.todoestudo.com.br/artes/arte-minimalista e 
https://www.todamateria.com.br/minimalismo/  
 

 

 

Atividades:  

 

1 - (FGV-SP) 

 

https://www.todoestudo.com.br/artes/arte-minimalista
https://www.todamateria.com.br/minimalismo/


As imagens apresentam, de diversos ângulos, a escultura de Marco Cianfanelli 

em homenagem ao 50º aniversário da captura e prisão de Nelson Mandela, em 

1962. A obra é composta por hastes de aço de altura variável, cortadas a laser 

e inseridas na paisagem, na província de KwaZulu-Natal, onde Mandela foi 

detido pelo regime do apartheid. Ao comentar a sua obra, o artista afirmou: "As 

50 colunas representam os 50 anos que se passaram desde a sua captura, mas 

também sugerem a ideia de que muitos compõem um conjunto; referem-se à 

solidariedade. Indicam a ironia de que o encarceramento de Mandela o 

transformou em um ícone de luta, alimentando a resistência que levou o país à 

democracia". 

As afirmações abaixo constituem aspectos da proposta política e estética do 

artista, EXCETO: 

A. De perto, a escultura parece um punhado de barras de aço negro de 
formato irregular, apontando para o céu e reproduzindo a sensação de 
estar entre grades. 

B. À medida que o observador se afasta da floresta de colunas pelo 
caminho, elas gradualmente se alinham, formando a imagem focada e 
tornando reconhecivel o líder político da luta contra o apartheid. 

C. A cor preta das hastes permite destacá-las da paisagem, mas também 
se refere à atuação do Presidente Mandela, que construiu uma África do 
Sul para os negros sul-africanos, perseguindo a minoria branca. 

D. De lado, visualiza-se um agrupamento disperso de hastes, que, 
frontalmente, transforma-se em uma imagem coerente e solidária, 
evocando a ação coletiva que levou à derrubada do apartheid. 

E. A escultura impacta a paisagem por sua monumentalidade e a 
ressignifica, transformando o lugar da detenção de Mandela em 
memorial do combate à segregação racial e da conquista dos direitos 
civis na África do Sul. 

 

 

2 - (Enem) 



 

A escultura do artista construtivista Amílcar de Castro é representativa da arte 

contemporânea brasileira e tem o traço estrutural marcado por elementos como 

A. o corte e a dobra. 

B. a força e a visualidade. 

C. o adereço e a expressão. 

D. o rompimento e a inércia. 

E. a decomposição e a articulação. 
 

 

3 - (UNESP) A peça Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e 

apresentada em Nova Iorque em 1917. 

 



A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, 

A. a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às 
convenções artísticas então vigentes. 

B. a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas 
artísticas do final do século XIX. 

C. o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela 
só podia existir na intimidade. 

D. a vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a 
situações constrangedoras. 

E. o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da 
produção artística. 

 

 

Gabarito: 1-c, 2-a 3-a 


