
O brasileiro é um povo evoluido; não precisa de arte 

Por Rubens Cavalcanti da Silva 

 

 

Fazendo uma provocação e justificando o título. 

Quando soube das novas medidas sobre o ensino médio no Brasil, 

lembrei-me do grande artista Mondrian, citado no livro A necessidade da 

Arte de Enesrt Fischer (tradução de Leandro Konder).  

 Segundo este livro, o artista teria dito: A arte desaparecerá na 

medida em que a vida adquirir mais equilíbrio. Então, como podemos 

concluir, somos um povo evoluído e equilibrado. Nosso governo, claro, 

está à frente dessa evolução sendo nosso mestre e guru, pois ao dar 

início a extinção da arte e da filosofia, ele já prever nossa máxima 

evolução. Portanto, não há nada a temer (desculpe gente a brincadeira, 

mas não pude resistir). 

 

http://dipietrov.wordpress.com/a-necessidade-da-arte/
http://dipietrov.wordpress.com/a-necessidade-da-arte/


Medidas provisórias para sempre  

Para quem ainda não sabe, o governo tomou medidas provisórias na 

quinta-feira (dia 22/09/2016) que tentam mudanças nas disciplinas do 

ensino médio. Ela ainda deve ser discutida e votada no congresso em 

até 120 dias. 

Você foi chamado para votação? 

Estas mudanças dizem respeito a conteúdo, formato das aulas, 

vestibular e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). A previsão é que 

tudo isso seja implantado já no início de 2018. Deste modo, o conteúdo 

obrigatório será diminuído e a concentração maior está nas linguagens, 

matemática, ciência da natureza, ciências humanas e formação técnica 

profissional. 

Será que eu me esqueci de artes? 

Não, não esqueci. Artes faz parte do conteúdo que deixa de ser 

obrigatório. Se você é diretor(a) de uma escola, seja particular ou não, 

você pode decidir por não haver mais arte no currículo escolar. 

 

Fala sério, né, pra que serve a arte?  

Há outras também que não serão obrigatórias como educação física (pra 

quê? Nossa alimentação é muito saudável e não precisamos de 

exercícios físicos). Filosofia (isso é coisa de doido, de quem não tem o 

que fazer, esta profissão nem existe) e sociologia (Gilberto Freyre, Darcy 

Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Junior, pra que você vai 

querer saber sobre esses velhinhos e o que eles realizaram 

brilhantemente?). Tem um que foi até presidente também, mas... não 

vamos falar de mais coisas ruins. 



Arte quase não existe  

Mas fica frio, meu amigo(a). Estas disciplinas que citei acima, não serão 

eliminadas por completo, porém cada uma delas dependerá do que vai 

ser obrigatório. Ainda bem. Eu já estava pensando em mudar de 

profissão. 

Tudo é importante  

Há tempo que tentam tirar arte de nossas vidas e de nosso país. Não 

quero puxar a sardinha para o meu lado, do contrário não teria citado 

outras matérias que, no meu entender, são também muito importantes. 

 Apenas não sei por que alguns acham que matemática, geografia 

ou história são fundamentais e arte ou filosofia, não. 

 Assistindo ao vídeo Currículo e organização da prática pedagógica, 

do Prof. Dr. Paulo Dias, dá para a gente ter uma ideia de como deve ou 

como deveria ser o ensino em nosso país. Principalmente quando ele 

fala da hierarquia nas escolas sobre as disciplinas. Pergunta ele: por que 

algumas matérias estão em vários horários; e outras, não? E continua 

mais adiante: quem determina essa hierarquia? Arte quase não existe.

 Recentemente, trabalhei numa escola particular (quero frisar bem 

isso: escola particular) onde lá não existia uma sala ou atelier para que 

eu pudesse dar minhas aulas. Estas se limitavam às apostilas e/ou livros 

didáticos e quando eu queria trabalhar com meus alunos numa aula 

prática, tinha que me conformar com o pátio ou quadra de esporte. Para 

isso, improvisávamos mesas e executávamos os trabalhos no chão. As 

minhas aulas, provavelmente, eram tidas como algo exóticas e estranhas 

porque além de mexermos com tintas, gravuras, fotografias etc., eu ainda 

tinha a ousadia de levar as crianças ao museu ou passeios culturais.

 Nenhum diretor(a) quer ver sua escola suja de tinta com crianças 

fazendo arte (arte nos dois sentidos). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=D3wU1JDAnDQ


Puxão de orelha  

Não devemos, claro, culpar só o governo por tentar acabar com a arte 

em nosso Brasil. Devemos lembrar que o povo brasileiro não dá a 

mínima para isso.  

 Nosso povo não se interessa por ler. 

 Não se interessa por adquirir cultura. 

 Não se interessa em ir além da televisão ou do Facebook 

(desculpe-me se estou generalizando).  

 Eu viajo muito de Metrô e de trem e num vagão onde cabem 

aproximadamente umas cem pessoas, vejo uma ou duas lendo e o 

restante em seus celulares, alheios ao que acontece no mundo real. Na 

internet, pude observar, quando se fala algo sério, quase ninguém curte 

e quando curtem, nada comentam. Pra que falar de assuntos sérios?

 Comentários ficam para as coisas sem valores, fofocas da vida 

alheia ou de artistas. Por falar em curtir, não é por que uma pessoa curtiu 

o que você escreveu, que ela leu o que você escreveu ou saiba do que 

se trata.  

 Já li comentários na internet de pessoas que não acham que arte 

seja importante para seus filhos. Certa vez uma mãe disse: arte pra quê? 

Quero que meu filho estude história, matemática, geografia, português. 

São essas matéria que vão fazer dele uma pessoa importante e subi na 

vida (frase dela).  

 Sei que este pensamento virou clichê, mas, burrice é justamente 

do que o governo precisa para nos manipular e fazer de nós, marionetes. 

Sociólogos, filósofos e artistas são, na grande maioria, pessoas 

questionadoras, atentas politicamente e que incomodam principalmente 

quem está no poder. Acabando com essa minoria o governo tem a 

maioria nas mãos e fazem delas o que quiser. 

 É só inventar uma copa do mundo. Ou um estádio novo. 

 É só inventar uma Olimpíada. 



 É só atrair a atenção para outras coisas que não seja ele mesmo. 

O governo só quer atenção nas eleições, claro. 

Reclamamos... 

No entanto quem coloca esses indivíduos no poder somo nós mesmos. 

 Ainda temos a ingenuidade de pensar que as coisas vão mudar 

com os mesmos políticos de sempre. A mudança depende da gente. E 

só nós podemos fazer isso. Como? 

 Lendo muito. 

 Adquirindo cultura. 

 Conhecendo mais sobre o nosso país (sociologia). 

 Entendendo ou tentando compreender nossa natureza (filosofia). 

 Compreender que somos pessoas que precisamos do belo para 

nos enaltecer e sermos felizes (arte). 

 E termos uma boa saúde, claro (educação física). 

 Qualquer livro vagabundo de autoajuda nos faz lembrar que não 

podemos obter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. 

 

 

Medalha, medalha, medalha  

Aqui, no ocidente, damos mais valor para as coisas que são relacionadas 

com a lógica, com a praticidade, com as matérias chamadas exatas. 

 Sempre achamos que fulano é inteligente por que tirou 10 em 

matemática. Que ciclano foi bem sucedido por que conquistou o 1º lugar 

no vestibular numa determinada área de exatas. Não damos valor ao 

atleta (a não ser que este seja jogador de futebol). Isto para os homens, 

por que a mulher, ainda está muito longe de ser reconhecida neste 

esporte. 

 Ninguém fala positivamente de alguém que goste de filosofia, 

sempre há brincadeiras sobre essa profissão. Ninguém diz que o filho é 

inteligente por que pinta ou desenha bem, a não ser quando criancinhas, 



depois esquecem e fazem com que os filhos tirem isso da cabeça, pois 

arte não dá dinheiro. Como se todo mundo tivesse a obrigação de ser 

artista. A arte é inerente ao ser humano. É ela que vai nos “curar”. 

 Ser artista é coisa de gente sensível (sensível, aqui, é pensado no 

sentido pejorativo, entenderam, né?). Artista, para a maioria são pessoas 

drogadas, que não sabem o que querem. 

 São vagabundos. 

 Egocêntricos. 

 Ninguém quer que o filho seja isso. Ninguém quer um filho 

bailarino, por exemplo. Se você pensa o contrário disso, você é uma 

pessoa especial, acredite. Todos querem que seus herdeiros sejam 

doutores. Todo mundo no Brasil quer ser doutor. Mesmo sem doutorado. 

 Vivemos em busca do material. Da recompensa financeira. Da nota 

10 nas provas. Assistam ao vídeo de Gabriel, o pensador Estudo Errado, 

que fala sobre isso.  

 

 

  

 Vivemos como aquele cachorrinho (Muttley- Hanna Barbera) do 

desenho animado sempre em busca de medalhas, medalhas, medalhas.  

 

http://www.google.com.br/search?q=mutley&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj-qa-Ks6bPAhUG0mMKHauNAQAQ7AkILw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=l540Ho2qSAk


A arte não tem utilidade  

Quando Mondrian nos fala que a arte deixará de ter utilidade quando o 

ser humano tiver mais equilíbrio em sua vida, acredito que esse 

artista quis dizer que a arte não terá mais função terapêutica e quando 

isso acontecer, todos farão arte de um modo livre, independentes de 

serem artistas ou não. A arte sempre vai representar o tempo que o 

artista vive. Sempre vai contar nossa história. Sempre ficará atenta as 

mudanças humanas. Do contrário, não é arte. 

 

Um projeto de artes com crianças 

 

 

 

Leia mais no meu perfil do Linkedin 

 

http://www.mondriantrust.com/
http://www.youtube.com/watch?v=5kaNQSBK4jo
https://www.linkedin.com/in/rubenscavalcantidasilva/
https://www.linkedin.com/in/rubenscavalcantidasilva/
http://www.youtube.com/watch?v=5kaNQSBK4jo
https://www.linkedin.com/in/rubenscavalcantidasilva/

