
Proposta para a Redação do ENEM 2018 

 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos 

conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 

dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o 

tema “Arte incomoda por quê?”, apresentando proposta de conscientização 

social sobre os direitos e deveres que possam envolver a liberdade artística. 

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 

fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

Texto 1 

Título II     

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Capítulo I     

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

 [...] IX -  é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; 

Adaptado de:< http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_atual/art_5_.asp>. 
Acesso em: 18 maio 2016. 

 

Texto 2 

"Queermuseu": mostra é cancelada após ataques em redes sociais 

Quase um mês depois de sua inauguração no Santander Cultural, prédio localizado no Centro 

Histórico de Porto Alegre, a exposição Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte 

Brasileira, prevista para ficar em cartaz até o 8 de outubro, teve no sábado (9) seu último dia de 

visitação. Neste domingo (10), o Santander Cultural não abriu as portas e divulgou uma nota 

anunciando o seu cancelamento. Foi a reação da instituição ao movimento de protesto de 

entidades e pessoas que avaliaram a mostra como ofensiva, por razões que vão de "blasfêmia" 

no uso de símbolos católicos à difusão de "pedofilia" e "zoofilia" em alguns dos trabalhos 

expostos. As reações contrárias à Queermuseu ganharam corpo nos últimos dias, com 

manifestações nas redes sociais de grupos como o Movimento Brasil Livre (MBL) e 

contrangimentos presenciais dirigidos aos visitantes. No sábado pela manhã, a página do MBL 

no Facebook reproduziu um texto publicado no site Jornal Livre com o título "Santander 

Cultural promove pornografia e até pedofilia com base na Lei de Incentivo à Cultura". Ao longo 

do final de semana, diferentes perfis de pessoas e entidade alinhadas ideologicamente ao MBL 



e a organizações religiosas, engrossaram o protesto virtual, que pediu o fechamento da mostra, 

rebaixou a nota de avaliação da página do Santander Cultural no Facebook e, até mesmo, 

pregou um boicote ao banco. 

Adaptado de <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2017/09/queermuseu-mostra-e-

cancelada-apos-ataques-em-redes-sociais-9892968.html>. Acesso em 18 de maio de 2017. 

 

Texto 3 

Interação de criança com homem nu gera polêmica após 

abertura de exposição no MAM 

A participação de uma criança em uma performance protagonizada por um homem nu 

deu início a nova polêmica sobre a liberdade artística nas redes sociais, desde a noite 

desta quinta-feira, 28. Fotos e vídeos registrados no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo (MAM) mostram uma menina, que aparenta ter em torno de cinco anos, tocando 

os pés de um artista nu que estava imóvel e deitado sobre o chão. 

Em nota divulgada no Facebook, o MAM ressalta que a criança estava acompanhada da 

mãe e que a sala onde ocorria a performance estava “devidamente sinalizada sobre o 

teor da apresentação, incluindo a nudez artística”. O museu também garante que o 

trabalho, entitulado “La Bête”, não tem qualquer conteúdo erótico. A apresentação 

ocorreu na abertura da “Mostra Panorama da Arte Brasileira”, realizada na última terça-

feira, 26. Trata-se de uma leitura interpretativa da obra “Bicho”, de Lygia Clark, 

segundo o MAM. O coreógrafo Wagner Schwartz se posiciona nu sobre um tatame, 

manipulando um origami de papel, de forma a sugerir a interação. Em fotos de 

divulgação, participantes o abraçam, o mudam de posição e grande parte o filma.  As 

imagens da interação da menina com a apresentação foram divulgadas por fontes 

desconhecidas na internet – e, por isso, não são publicadas nesta reportagem. A criança 

parece mostrar curiosidade enquanto engatinha pelo tatame, vendo uma mulher adulta 

tocar os pés do artista. A mulher a incentiva a participar, a menina ri, toca rapidamente 

os dedos dos pés dele, e volta à plateia diante de sorrisos do público. 

Críticas 

As críticas, que se multiplicaram em publicações durante a madrugada, acusam o museu 

de “incentivo à pedofilia”. O teor dos comentários é o mesmo daqueles que levaram o 

Santander Cultural a encerrar a exposição “Queermuseu”, alvo de protesto ligado ao 

Movimento Brasil Livre (MBL) em Porto Alegre. O MAM não mostra qualquer 

intenção de cancelar a mostra ou a performance. “As referências à inadequação da 

situação são fora de contexto”, diz a nota do museu. 

Adaptado de:< https://istoe.com.br/interacao-de-crianca-com-homem-nu-gera-polemica-apos-

abertura-de-exposicao-no-mam/>. Acesso em: 09 maio. 2018.  

 



Texto 04 

 

Adaptado de:< https://mcartuns.wordpress.com/2016/10/31/arte-abstrata/>. Acesso em: 09 

maio. 2018. 

 

INSTRUÇÕES: 

 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, até 30 linhas. 

 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada 
“insuficiente” e receberá nota zero. 

 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-
argumentativo receberá nota zero. 

 A redação que apresentar cópias dos textos da Proposta de Redação ou 
do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 
desconsiderado para o efeito de correção.  
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