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PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação,
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Imposição
de limites para as artes”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
TEXTO I - A República, de Platão.
“... a pintura e, em geral, toda a arte imitativa, por um lado está muito afastada da verdade em tudo que tem por seu
objeto e por outro a parte de nós mesmos com que ela se une em relação de amizade está muito distanciada da
sabedoria e nada se propõe de verdadeiro e sólido”.
TEXTO II - Exposição na Bélgica traz roupas de vítimas de estupro para romper mito de 'culpa da mulher', 14 janeiro
2018

Em 2016, uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou
que mais de um terço dos brasileiros acredita que "mulheres que se dão ao respeito não são estupradas".
No mesmo estudo, 30% disseram que "mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for
estuprada".
Uma exposição de roupas de vítimas de estupro na Bélgica, porém, contradiz essa lógica. Exibida em Bruxelas, a
mostra traz trajes que mulheres e meninas estavam usando no dia em que sofreram a violência sexual e reúne calças
e blusas discretas, pijamas e até camisetas largas.
O objetivo dos organizadores é derrubar o "mito teimoso" de que roupas provocativas são um dos motivos que leva a
crimes de violência sexual.

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/geral-42643532

TEXTO III - A CRIAÇÃO DE ADÃO
O Anatomista Michelangelo Revelado no Teto da Capela Sistina
"Em nenhum lugar Deus se mostra mais a mim em sua graça do que em alguma bela forma humana; e só isso amo,
pois nisso ele se espelha." Trecho de soneto de Michelangelo

A CRIAÇÃO DE ADÃO - O criador está dentro de um corte sagital do crânio. Podem ser observados a calota craniana
com as três camadas - Osso compacto interno, externo e díploe (a), o lobo temporal (b), a hipófise (c) e o tronco
cerebral (d).

A ligação de Michelangelo com a medicina foi reflexo da efervescência cultural e científica do Renascimento. Antes de
fazer o esboço das figuras que iria esculpir, Michelangelo empreendia uma investigação minuciosa, analisando corpos
e fazendo moldes em cera ou madeira das estruturas. As primeiras sessões de dissecação de que participou, ainda
adolescente, aconteceram por iniciativa de Elia Del Medigo, médico-filósofo que frequentava o palácio de Lorenzo de
Medici.
Fonte: http://medicineisart.blogspot.com.br/2010/05/o-anatomista-michelangelo-revelado-no.html

TEXTO IV - Em performance no MAM, criança interage com homem nu, Veja, 29 set. 2017.
Vídeo está causando revolta nas redes sociais; "Insinuações de pedofilia" são "deturpação do contexto", segundo o
museu
Em uma performance na abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna (MAM), em
São Paulo, na última terça-feira, o artista fluminense Wagner Schwartz se apresentou nu, no centro de um tablado.
Em vídeo que circula nas redes sociais, sob fortes críticas, uma menina que aparenta ter cerca de quatro anos aparece
interagindo com o homem, que estava deitado de barriga para cima, com a genitália à mostra.
Na performance, intitulada La Bête, Schwartz emula um dos Bichos de Lygia Clark, as esculturas de alumínio com
várias dobradiças que podem ser manipuladas pelo público. O artista se posiciona completamente nu em uma espécie
de tatame e, então, pode ser manipulado pelos espectadores. A menina toca na canela e nos pés de Schwartz e
depois sai engatinhando do espaço, e volta a assistir à performance. Ela está acompanhada de uma mulher adulta –
segundo o MAM, sua mãe.

