
 

OBS: O autor refere-se à polêmica, onde uma criança – uma menina – toca o corpo de um artista do 

sexo masculino nu, durante uma Mostra de Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) 

 E SE FOSSE UMA MULHER NUA? 

     Talvez, se, ao invés de um homem nu, fosse uma mulher nua, o episódio no museu não tivesse 
ganhado a proporção que ganhou. 
     Porque se existe algo normal é o nu da mulher. A mulher nua do filme A Lagoa Azul passa, na Sessão 
da Tarde, quase toda semana. No Carnaval; desfila bonita, bem nua. Na praia; faz topless, e posa 
pelada pra revista masculina. Os homens adoram, porque são acostumados com as curvas e a beleza do 
corpo feminino. Que mulher nua é arte, e quem não gosta de arte desse tipo, no Brasil, é viado. E se um 
menino pequeno toca no pé de uma mulher nua, nas rodas de homens, ele é o garoto sortudo. E é 
macho! Ufa! Ou...  
     Se fosse uma mulher nua, no museu, e fosse bonita... não, melhor, se fosse gostosa, que mulher 
gostosa é essa, meu Deus? Vocês viram? E as fotos da mulher gostosa, talvez, estivessem nos grupos 
machistas de whatsapp, que falam de mulheres gostosas, tudo em segredo, enquanto suas mulheres 
dormem aos seus lados. Os homens adoram ver mulheres peladas, principalmente, em segredo, e suas 
mulheres sabem que existe esse segredo, e não há problema em uma mulher ficar pelada, 
principalmente, uma mulher pelada bem gostosa como essa do museu, nossa! Mulher nua gostosa, no 
museu, é normal. Ou... 
     Se fosse uma mulher nua, no museu, e se ela fosse meio gorda, talvez, ela fosse gorda demais para 
participar de uma exposição em um museu. E isso é arte? Onde que mulher gorda pelada é arte? Essa 

gorda precisa fazer um regime pra ficar pelada. Vai pra academia!Tem que cuidar melhor do corpo, 
minha filha. Onde já se viu uma mulher não cuidar do corpo? Hoje, uma mulher que não cuida do corpo 
não arruma namorado. É por isso que está sozinha. Mulher tem de se cuidar ou vai morrer sem 
encontrar um macho que a queira. Homem não gosta de mulher gorda, quando gosta, trai, porque 
homem gosta é de mulher gostosa na cama. Ou... 
     Se fosse uma mulher nua, no museu, seria uma vagabunda, se expondo pra tanta gente, mostrando 
seu corpo. Só pode ser uma vagabunda uma mulher dessa. Depois não casa e não sabe por que, mas é 
porque fica se expondo e não se valoriza. Mulher tem que se valorizar, se respeitar. Cadê o marido 
dessa mulher nua? Que vergonha! Merece ser corno um homem mole desse. Só pode ser corno. Um 
marido que deixa a mulher ficar nua, no museu, merece ser traído. Está pedindo um chifre dessa puta. 
Porque... 
     É impossível discutir o nu, em uma sociedade, que ainda não resolveu a falta de educação, de 
cultura, o excesso de pobreza, o machismo. Nos esquecemos de que nascemos pelados, e que fomos 
nós que inventamos a roupa, não Deus. E sempre nos vestimos errado. A ocasião do museu com o 
homem nu pedia uma roupa mais leve. Um corpo nu, em um museu, só é problema em uma sociedade 
que não educa e que se veste com a roupa mais feia, a da hipocrisia. 
     Aquele corpo nu não é só um corpo sem roupa. É o humano como foi concebido, despido de tudo. 
Quem acusa o corpo nu de pedófilo é quem o veste de diabo. Mal sabe que o pedófilo quase nunca está 
nu, que se veste de pai, de tio, de padre, de professor... As pessoas que enxergam pedofilia, em um 
corpo nu, se esquecem de que o diabo veste Prada. 
     (Lucão, publicitário, poeta, escritor especializado em microtextos, in Caderno Magazine  do Jornal O 
Popular de 14/10/17) 

1-O presente texto-discurso remete ao gênero: 
a-(     ) notícia;     b-(     ) reportagem;      c-(     ) artigo de opinião;     d-(     ) conto 
2- Assinale (V) para o que julgar efeito de sentido pertinente ao texto-discurso e (F) para o 
que julgar não pertinente: 

a-(     ) Nota-se o discurso de que a sociedade naturalizou, em certa medida, a exposição do 
corpo feminino nu em comparação à exposição do corpo nu do homem; 

b-(     ) Nota-se o discurso da valorização do nu artístico por parte do sujeito-autor; 
c-(     ) Nota-se o discurso de que, em nossa sociedade, as pessoas são interpeladas por 
práticas machistas;  
d-(     ) Nota-se o discurso de que alguns setores sociais incentivam a pornografia; 
e-(     ) Nota-se o discurso de concordância do sujeito-autor com o falso moralismo da 

sociedade; 
f-(     ) Nota-se o discurso de valorização da cultura brasileira; 
g-(     ) Nota-se o discurso de crítica à veneração exagerada do corpo perfeito, conforme 
estabelecido pela sociedade; 
h- (     )  Nota-se o discurso de repúdio às mostras artísticas; 
i-(     ) Nota-se o discurso de denúncia perante o preconceito contra as pessoas obesas; 

j-(     ) Nota-se o discurso de que a sociedade brasileira é hipócrita ao aceitar o nu feminino 
e condenar o nu masculino; 
3- No enunciado ”Talvez, se ao invés de um homem nu, fosse uma mulher nua, o episódio 
no museu não tivesse ganhado a proporção que ganhou...”, o advérbio destacado indica: 



a-(     ) uma certeza do sujeito-autor em relação ao resultado do polêmico assunto;  

b-(     ) uma intensidade dos sentimentos despertados no sujeito-autor a partir da mostra 
artística citada;  
c-(     ) uma indignação do sujeito-autor, frente ao comportamento das pessoas, sobre o uso 
do corpo masculino nu;  
d-(     ) uma dúvida do sujeito-autor sobre as possíveis reações da sociedade, se houvesse 
outr@s personagens em substituição ao corpo masculino; 
4- No enunciado “E se fosse uma mulher nua?”, o autor sugere: 

a-(     ) um desafio aos leitores, para que reflitam sobre o assunto polemizado;  
b-(     ) um conselho aos leitores, a fim de que ajam diferentemente; 
c-(     ) um lamento, por terem usado uma mulher, na citada mostra artística;  
d-(     ) um medo de que seja usada uma mulher, na mostra artística mencionada; 
5- No enunciado ”É impossível discutir o nu, em uma sociedade que ainda não 
resolveu a falta de educação, de cultura, o excesso de pobreza, o machismo...”, o 

sujeito-autor sugere que: 
a-(     ) existem problemas menos relevantes, na sociedade, por isso a discussão em torno 
da nudez faz-se necessária, pois esta envolve a moral;  

b-(     ) há desafios maiores e mais evidentes necessitando de mais atenção da sociedade e 
que sobrepõem-se ao debate sobre nudez;  
c-(     ) existem questões, na sociedade, que não merecem tanta atenção, como aquela 
envolvendo a nudez, pois estas não ferem a honradez das famílias; 

d-(     ) há dificuldades ainda a serem vencidas, porém nenhuma delas atenta para os bons 
costumes sociais; 
6- No enunciado ”Se fosse uma mulher nua,  museu, e fosse bonita... não, melhor, se 
fosse gostosa”, o autor sugere a existência de: 
a-(     ) um considerável respeito à condição da mulher brasileira;  
b-(     ) uma justa homenagem à mulher brasileira; 
c-(     ) uma certa erotização e objetificação da mulher brasileira; 

d-(     ) uma consideração favorável à situação da mulher; 

7- No enunciado ”As pessoas que enxergam pedofilia, em um corpo nu, se 

esquecem de que o diabo veste Prada.”, o autor faz uma intertextualidade com um 

livro e um best-seller de iguais nomes para sugerir que: 

a-(    ) as práticas sociais benéficas à sociedade são encontradas, exclusivamente, nas 

instituições como: família, escola, Igreja;  
b-(     ) as práticas sociais maléficas à sociedade são vistas, somente, nas instituições como: 
família, escola, Igreja; 
c-(    ) as práticas sociais salutares à sociedade não estão presentes, nas instituições 
aclamadas pelas pessoas moralistas; 
d-(   ) as práticas sociais tóxicas à sociedade acham-se presentes, muitas vezes, nas 

instituições tão exaltadas por pessoas moralistas demais; 
8- Através das conjunções negritadas e sublinhadas, no texto-discurso, (ou/ou/ou), o autor 
propõe: 
a-(     ) uma alternativa além do que foi argumentado;  
b-(     ) uma explicação para o que foi argumentado;  
c-(     ) uma consequência para o que foi argumentado;  
d-(     ) uma ideia adicional ao que foi argumentado; 

9- A conjunção porque - sublinhada e negritada - no texto-discurso sugere: 
a-(     ) uma alternativa para o que foi argumentado antes;  

b-(     ) uma finalidade para o que foi argumentado antes; 
c-(     ) uma observação sem importância sobre o que foi argumentado antes; 
d-(     ) uma  possível explicação para o que foi argumentado antes;  
10- Assinale a alternativa que substituiria o advérbio destacado em “Talvez, se ao invés de 
um homem nu, fosse uma mulher nua, o episódio no museu não tivesse ganhado a 

proporção que ganhou...”:  
a-(   ) tranquilamente; b-(   ) simultaneamente; c-(  ) provavelmente; d-(   ) pausadamente. 
11- No enunciado ”Cadê o marido dessa mulher nua?”, a expressão sublinhada faz parte da 
norma da Língua portuguesa:  
a-(     ) padrão; b-(     ) popular; c-(     ) técnica; d-(      ) científica; 
12-Em sua opinião, por que o nu, tal como foi exposto no Museu de Arte em São Paulo, 

ainda choca certos setores da sociedade brasileira? 
 
 


