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01. O poema que se enquadra na linha da poesia concretista brasileira está indicado na alternativa A. Note que o poema explora os 
elementos sonoros e visuais desenvolvendo movimento. Há uma nítida exploração do verbivocovisual, fator fundamental na produção 
do Concretismo.

Resposta: A

02. As únicas obras que correspondem ao programa estético do Neoconcretismo estão indicadas nas figuras 1 e 2. Note que tais obras 
exploram as formas geométricas, o jogo visual, a perspectiva.

Resposta: A

03. Hélio Oiticica chamava o Parangolé de “antiarte por excelência”. Trata-se de uma espécie de capa (lembra ainda bandeira, estandarte, 
tenda) que não desfralda plenamente seus tons, cores, formas, texturas, grafismos ou as impregnações dos seus suportes materiais 
(pano, borracha, tinta, papel, vidro, cola, plástico, corda, esteira) senão a partir dos movimentos – da dança – de alguém que a vista. 
O Parangolé foi descoberto (é a palavra que Hélio emprega) em 1964. Muita coisa tem sido dita sobre esse estranho objeto e em 
particular as palavras de Waly Salomão são admiráveis: “O primeiro Parangolé foi calcado na visão de um pária da família humana 
que transformava o lixo que catava nas ruas num conglomerado de pertences”. Quero porém observar o Parangolé em primeiro lugar 
como parte do processo brasileiro de radicalização do construtivismo. A obra é uma forma ilustrativa da livre participação popular.

Resposta: A

04. A ruptura neoconcreta na arte brasileira ocorre em 1959, com a publicação do “Manifesto Neoconcreto” pelo grupo de mesmo 
nome. Deve-se considerar que o programa concreto nas artes brasileiras levava em consideração o conceito de arte restrito ao 
campo da visualidade, partindo de uma aproximação entre o trabalho artístico e industrial. Da arte é afastada qualquer conotação 
lírica ou simbólica.
O quadro, constituído exclusivamente com elementos plásticos – planos e cores –, não tem outra função senão ele próprio.  
Assim a obra evidencia estruturas e planos relacionados. É em oposição ao programa concreto que se insurge o Neoconcretismo.  
O manifesto de 1959, assinado por vários artistas, entre eles Ferreira Gullar e Lygia Clark, já denuncia nas linhas iniciais “a tomada 
de posição neoconcreta”: a recuperação das possibilidades criadoras do artista e a incorporação efetiva do observador, que ao tocar 
e manipular as obras de arte torna-se parte delas.
A tese está evidenciada na série “Bichos”, de Lygia Clark, em que a participação efetiva do espectador na obra determina a 
aproximação entre arte e vida.

Resposta: A

05. O Neoconcretismo ou Movimento Neoconcreto foi uma corrente das artes (plásticas, escultura, performances, literatura) que 
surgiu em fins da década de 50 no Rio de Janeiro, em oposição ao Movimento Concretista, de São Paulo.
O Neoconcretismo, influenciado pelas ideias da fenomenologia do filósofo francês Merleau – Ponty (1908-1961), foi considerado 
como o “divisor de águas” na história das artes visuais no Brasil, sendo seus precursores o poeta maranhense Ferreira Gullar e a artista 
plástica mineira Lygia Clark. Note que o Movimento Neoconcreto (Grupo Frente) surgiu no Rio de Janeiro em prol do subjetivismo 
da arte e da criação artística, o qual criticava o racionalismo, objetividade e o dogmatismo geométrico dos concretistas paulistas  
(Grupo Ruptura). Para tanto, essa contradição de ideias foram os elementos propulsores dos ideais dos artistas neoconcretos, ou seja, 
propor uma arte mais libertária contra o cientificismo técnico, o exacerbado racionalismo da “arte pela arte” em que estavam 
pautados os concretistas ortodoxos de São Paulo.

Resposta: A
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