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Aula 11 | O papel da arte na promoção 
da cidadania e da ética

Meta da aula

Apresentar a importância que a arte representa enquanto ele-•	

mento ligado ao desenvolvimento dos valores morais e das re-

lações humanas, incluindo suas disposições éticas.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. reconhecer a importância de perceber a vida por meio de uma 

sensibilidade mais apurada;

2. identificar como a arte pode estar ligada ao desenvolvimento 

da ética.

A arte e o mergulho na cultura

Geralmente, a discussão sobre a importância da arte no desenvolvimento de 

uma cidadania mais plena não é muito considerado. Isso porque os discursos 

sobre cidadania, em sua maioria, são muito rasos, não representam uma 

consciência cidadã que conceba os muitos aspectos envolvidos nas comuni-

dades humanas.

Nesta aula, mostraremos que a arte é assunto fundamental dentro do desen-

volvimento da consciência cidadã, pois reflete diretamente os fundamentos 

mais profundos da cultura, da linguagem, dos valores, de tudo aquilo que 

compõe o mundo em sua realidade. Sendo assim, o “mergulho” na cultura 

promovido pela arte representa boa parte do caminho para uma cidadania 

consciente e plena.

Quanto à associação da arte à ética, encontramos, com ainda maior rarida-

de, a devida importância que deve ser dispensada.
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Na verdade, arte, ética e cidadania são conceitos que, a princípio, parecem 

simples. Usamos estas palavras sem saber muito bem o que elas de fato signi-

ficam e, muito menos, podemos imaginar uma relação possível entre as mes-

mas. No entanto, são temas complexos e, nesta aula, especificamente, fare-

mos associações muito importantes entre arte, ética e cidadania. Vamos lá?

Arte, ética e cidadania

O processo educacional de crianças, jovens e adultos deve levar em consi-

deração o maior número possível de aspectos da experiência com a vida. É 

preciso desenvolver as várias capacidades necessárias a uma vida plena.

Normalmente, a educação básica, os saberes científicos (física, matemática, 

química) e os saberes políticos (sociologia, história), estão ligados a um as-

pecto mais lógico. No entanto, o ser humano não pode ser “resumido” à 

sua capacidade lógica. Existem em nós muitas outras grandes experiências 

com a vida que escapam às funções puramente lógicas do pensamento.

Uma dessas experiências, diretamente ligada à arte, é o que aqui vamos 

chamar de “sensibilidade estética” ou, em termos mais simples, nossa capa-

cidade de perceber/sentir os aspectos mais sublimes da vida.

As formas artísticas não são exemplos de interpretações lógicas, lineares da 

existência. São formas que se mostram sempre, nas palavras, através de me-

táforas ou frases, em que o que chama a atenção é a maneira sensível e bela 

de se descrever uma experiência qualquer.

Nas imagens, a arte se mostra sob formas extremamente encantadoras, im-

ponentes, e, por vezes, incômodas, de revelar, de uma maneira extraordiná-

ria, a experiência ordinária com a vida. E na música, como fluxo desprovido 

de formas ou palavras.
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Fonte: http://www.mac.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/ 
6/b3443CORTE.jpg

Figura 11.1: Formas encantadoras da arte: Violeta Franco (Curitiba, PR, 1931– 2006). 
Brasil, sem data, acrílico sobre tela, 96,7 x 130,2 cm, Transferência Departamento de 
Cultura/SEC, 1971.

A educação para este tipo de relação com a vida é fundamental porque, 

embora muitas vezes não percebamos, temos uma relação tanto objetiva 

quanto subjetiva com a existência.

As pessoas que amamos, por exemplo, são objetivas, visíveis e palpáveis 

(objetivo).

No entanto, a relação de amor para com as mesmas não é nem visível nem 

palpável, ou seja, é subjetiva.

Em termos de cidadania, o desenvolvimento da sensibilidade, por meio do 

contato com a arte e o incentivo das práticas artísticas, potencializa a exis-

tência de um ser humano mais completo. Isso porque o torna capaz de inte-

grar a sociedade de uma maneira mais rica e criativa.

 
Chico Buarque de Holanda

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov. 
br/storage/discovirtual/aulas/3644/ 
imagens/chicobuarque_hp.jpg
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A música Construção, de Chico Buarque de Holanda, faz referên-

cia ao suposto suicídio de um operário da construção civil. Um 

acontecimento dessa natureza pode simplesmente ser noticiado 

nos jornais como um fato triste, porém algo ordinário e passageiro, 

que em pouco tempo será esquecido.

Porém, através da música deste grande artista, de sua sensibilidade 

para enxergar os muitos aspectos sutis que envolvem um aconteci-

mento aparentemente simples, surge uma forma poética inesque-

cível e extraordinária. Veja, a seguir, um trecho da música:

...Subiu a construção como se fosse máquina

Ergueu no patamar quatro paredes sólidas

Tijolo com tijolo num desenho mágico

Seus olhos embotados de cimento e lágrima

Sentou pra descansar como se fosse sábado

Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe

Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago

Dançou e gargalhou como se ouvisse música

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado

E flutuou no ar como se fosse um pássaro

E se acabou no chão feito um pacote flácido

Agonizou no meio do passeio público

Morreu na contramão atrapalhando o tráfego...

A educação estética

A “educação estética”, ou “educação para a arte”, significa, dentre outras 

coisas, um riquíssimo envolvimento com a cultura. 

A palavra “cultura” representa muitas coisas simultâneas. Ela se refere a um 

conjunto de processos, linguagens e acontecimentos complexos e encontra 

na arte talvez a sua mais fiel forma de expressão.

Isso porque tanto a cultura quanto a arte que nasce como sua manifestação 

são sempre dinâmicas, sempre estão abertas a ressignificações, ou seja, no-

vos pontos de vista. 
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A arte e a cultura sempre são capazes de inspirar de maneira diferente todas 

as pessoas que tomam contato com elas. A arte nasce como reflexo do jogo 

de criação dentro dos processos culturais. Por isso, entender determinado 

tipo de arte, artista ou obra, requer sempre o entendimento dos elementos 

culturais que envolvem aquela obra ou artista em questão.

Isso significa dizer que o estudo da arte é, inevitavelmente, um estudo da 

cultura e, ao estudarmos a cultura, conseguimos enxergar melhor o nosso 

lugar no mundo, nossas origens.

Não se pode, por exemplo, imaginar o acontecimento do samba no Brasil, 

ou do jazz e do blues nos Estados Unidos, sem considerar a influência deter-

minante da cultura africana trazida para a América.

Fonte: http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/noticias/ 
2008/08agosto/img/materia_samba_01.gif

Figura 11.2: A raiz africana do samba.

Geralmente, o estudo da arte é considerado algo sem importância ou algo 

que deve pertencer exclusivamente ao universo dos intelectuais ou dos 

“endinheirados”.

Na verdade, este é um engano gravíssimo, porque talvez não haja forma 

mais sedutora e interessante de se entender, compreender e visualizar uma 

cultura do que por meio da arte.

A discussão crítica em torno das músicas, dos filmes, dos livros, peças de te-

atro, apresentações de orquestras, festivais, exposições e mesmo dos shows 

mais populares é fonte de grande conhecimento e amadurecimento do meio 

social ao qual se pertence.
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A arte é um dos meios mais importantes para aculturar os 

povos na ética de sua sociedade – onde essa ética tem, 

como um de seus componentes fundamentais, a mora-

lidade minuciosamente constituída. A arte nos introduz 

nessa ética e em sua moralidade, fortalece e clarifica nosso 

envolvimento com ela, quase sempre por meio de histórias 

e personagens exemplares; a arte nos inspira moralmente 

oferecendo-nos ideais, e pode inclusive sugerir modos de 

criticar formas predominantes de cegueira moral.

(Noel Carroll)

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/ 
teatromunicipal/

Figura 11.3: Vista superior externa do Teatro Municipal de São Paulo.

A cultura é algo inescapável. Estamos desde sempre dentro de uma cultura. 

Somos, em grande medida, frutos de uma ou a associação de várias cultu-

ras. A questão é saber o quanto estamos conscientes dos vários elementos 

que nos constituem enquanto povo, enquanto nação e mesmo enquanto 

humanidade.

Dissemos, na introdução desta aula, que o estudo da arte potencializa também 

a sensibilidade. Geralmente, chamamos de sensíveis pessoas que percebem 

coisas que a maioria das pessoas não nota, coisas que não são “óbvias”.

O aspecto óbvio do mundo, do cotidiano, não precisa de formas artísticas 

para ser representado. Ele é como se apresenta, e todos nós temos impres-

sões imediatas sobre o mesmo, através do senso comum.

Por outro lado, o mundo só é óbvio na superfície, somente na aparência. Na 

verdade, todas as relações e acontecimentos que envolvem as comunidades 

humanas estão marcadas por grandes complexidades de várias naturezas.

Aculturar
Significa inserir na cultura, 
introduzir na cultura. É o 
contrário de desaculturar.

Glossário
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Pense, por exemplo, em quantas relações diferentes estão presentes no seu 

próprio convívio familiar: Entre pais ou padrastos, filhos ou enteados, entre 

irmãos, namorado(a), irmã(o), avós, tios, primos.

E em quantos aspectos diferentes essas relações podem se dar, apresentan-

do problemas e soluções de várias naturezas: financeira, emocional, religio-

sa, sexual, relações de liberdade, de amizade, de raiva, de ciúme, de orgulho, 

de falta de diálogo, de amor.

Dentro de uma “simples” família, as variadas relações de parentesco e as mui-

tas naturezas das questões envolvidas acontecem simultaneamente. Ou seja, 

em uma mesma mesa de café da manhã podemos ter os pais “brigados”, por 

razões de cunho sexual referentes à noite que se passou, e ao mesmo tempo 

felizes com um dos filhos que conseguiu uma vaga na universidade. Também 

podemos ter um outro filho com ciúmes do irmão que conseguiu essa con-

quista e todos nervosos com a empregada que deixou o arroz queimar mais 

uma vez. No entanto, tudo poderá parecer muito bem, os problemas e as 

relações muitas vezes ficam escondidos, não são evidentes.

Fonte: http://www.senado.gov.br/sf/senado/ 
portaldoservidor/jornal/jornal95/Imagens/almoço1.jpg

Figura 11.4: A realidade familiar é tão complexa que também está presente na arte. 
A música Na hora do almoço, de Belchior, é um exemplo das dificuldades que existem 
nas relações familiares.

O mergulho neste universo de complexidades, nesta visão do mundo que 

se afasta do “evidente”, é algo que o estudo da arte pode oferecer a todos 

nós. Isso porque a arte não é óbvia e nasce justamente desses muitos aspec-

tos escondidos que constituem o desenvolvimento das relações humanas.
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É importante notar que muitas das vezes enxergamos e ouvimos mais por 

meio de nossos conceitos e preconceitos do que propriamente com nossos 

olhos e ouvidos. De certa forma é preciso aprender a enxergar um mundo 

novo todos os dias.

Quando, por exemplo, fazemos alguma referência, ou mesmo afirmação, 

relativa a um país onde nunca estivemos, ou quando afirmamos, por exem-

plo, que determinada profissão é a de nossos sonhos, sem termos antes 

nenhuma experiência com a mesma, estamos enxergando com nossos “pré-

conceitos”. Veremos mais sobre isso na próxima aula.

Não se trata de inventar uma realidade artificial, pois, na verdade, a vida é 

um contínuo acontecimento de novidades. A vida é, como nas palavras de 

Chico Buarque de Holanda, uma “roda viva”.

Artificial é a sensação aparentemente sólida que criamos em relação ao mun-

do, onde o mesmo apresenta-se como algo estável, como algo que sempre 

foi o que é. No entanto, tudo está sempre se transformando.

Vemos as coisas mesmas, o mundo é aquilo que vemos – 

fórmulas desse gênero exprimem uma fé comum ao ho-

mem natural e ao filósofo desde que abre os olhos, reme-

tem para uma camada profunda de “opiniões” mudas, 

implícitas em nossa vida. Mas essa fé tem isso de estranho: 

se procurarmos articulá-la numa tese ou num enunciado, 

se perguntarmos o que é este nós, o que é este ver e o que 

é esta coisa ou este mundo, penetramos num labirinto de 

dificuldades e contradições.

Santo Agostinho dizia do tempo, que este é perfeitamen-

te familiar a cada um, mas que nenhum de nós o pode 

explicar aos outros. O mesmo é preciso que se diga do 

mundo. [...] Ao mesmo tempo é verdade que o mundo é o 

que vemos e que, contudo, precisamos aprender a vê-lo. 

(Maurice Merleau-Ponty)

Dessa maneira, o incentivo ao contato com a cultura por meio da arte pro-

move o desenvolvimento de um cidadão mais sensível e crítico, capaz de 

entender o mundo que o cerca e a si próprio. Esse processo acontece de uma 

“Senta, que lá vem 
história...”
Você conhece a música 
Roda-viva, de Chico 
Buarque, citada no texto. 
Você sabe qual é a história 
dessa música?

Assim como muitas outras 
canções escritas por Chico 
Buarque entre 1964 e 1970, 
Roda-viva é uma crítica 
à Ditadura Militar. Você 
conhece esse triste capítulo 
da nossa história?

Em 1964 houve um golpe 
de Estado, um golpe 
militar... Pressionado pela 
força das grandes empresas 
multinacionais que temiam 
o crescimento do socialismo 
(regime econômico 
contrário ao capitalismo), 
o presidente do Brasil foi 
exilado, isto é, expulso 
de sua pátria, expulso do 
Brasil.

O poder, em todas as 
esferas, foi assumido 
por militares, homens 
representantes das Forças 
Armadas. Durante mais 
de 20 anos, a realidade do 
Brasil foi essa.

Durante a Ditadura Militar, 
muitas pessoas (a maioria 
jovens) foram perseguidas, 
exiladas, presas, torturadas 
e assassinadas.

Por todos esses motivos, 
a Ditadura foi um período 
de efervescência cultural. 
Muitos artistas, contrários à 
violência e à arbitrariedade, 
criaram filmes, escreveram 
livros e peças de teatro 
protestando contra o 
Regime militar.

Mídias 
integradas
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maneira muito mais completa do que o simples olhar superficial apresentado 

por uma educação focada unicamente nos aspectos objetivos do mundo.

Nosso país apresenta uma riqueza cultural e artística enorme, porém ainda 

não promove uma valorização e incentivo suficientes da produção e do es-

tudo da arte enquanto veículo para o reconhecimento progressivo de nossa 

identidade cultural.

Uma das medidas que poderia ser muito útil nesta valorização do estudo da 

arte seria a inserção do estudo da música, do teatro e da dança no currículo 

das escolas do ensino público. Outro ponto importante seria o crescimento 

do número de conservatórios e teatros públicos.

É verdade que o incentivo dado pelos órgãos do governo voltados à cultura 

vem crescendo. Mas ainda estamos distantes de uma estrutura que favoreça 

de maneira suficiente o desenvolvimento cultural e artístico.

 

ANCINE

A ANCINE (Agência Nacional de Cinema), órgão do governo fede-

ral responsável pelo financiamento de produções cinematográficas 

nacionais, vem aumentando o incentivo nos últimos anos.

Este órgão do governo federal já ajudou a financiar grandes suces-

sos do cinema nacional, tais como:

A Máquina: Criação romântica que envolve o amor e o tempo. 

Conta com a grande atuação de Paulo Autran 

Estômago: Filme extremamente intrigante que revela o conjunto 

de relações que podem ser estabelecidas por meio da comida, do 

amor e do poder.

O Cheiro do Ralo: Produção ousada, baseada no romance de Celso Mu-

tarelli. O filme é um mergulho profundo nos lados mais escuros e medí-

ocres do ser humano, realizando uma poética da decadência social.

Outros exemplos são os aclamados Tropa de Elite, já citado neste 

curso, e Vinicius, citado nesta aula.

Mas a presença de protesto 
mais marcante foi na 
música: grandes nomes 
como Caetano Veloso, 
Elis Regina, Geraldo 
Vandré, Toquinho, Milton 
Nascimento e Gilberto 
Gil foram duramente 
censurados, perseguidos e 
até exilados por criticarem 
a Ditadura Militar em 
suas canções. Porém, o 
maior alvo da censura e 
da perseguição política foi 
Chico Buarque!

Então, para conhecer 
a música Roda-viva ou 
ouvi-la novamente, acesse 
http://www.youtube.com/
watch?v=HRFw5u5wR4c.
Fonte: http://historia.seed.
pr.gov.br/arquivos/Image/
cadernos2.jpg

Mídias 
integradas
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Leia o texto a seguir:

Midas: Você e eu...

Assim, outro dia, notei pela janela do meu quarto uma 

coisa bela, bela e triste, triste e alegre. Não, tudo bem, eu 

sei que parece meio confuso, mas em breve vai ficar claro, 

eu vou explicando...

Pela janela do meu quarto uma figura estranha, simples, 

bonita, calma, coisa normal, esquisita.

Anos ali sem ninguém notar, eu mesmo quase não no-

tei, e foi bem debaixo da minha janela. Olha, vou explicar 

assim, deixe-me ver... Sabe aquelas noites em que chove 

bem devagar aquela chuva calma e triste? Bom, eu estava 

sozinho, tocava algo na minha velha vitrola, não me lem-

bro bem o quê.

Eu meio que tropeçava no meu tapete e na minha solidão. 

Sabe, solidão é um bom nome pro meu tapete. De uns 

tempos pra cá passei a dar nomes às coisas inanimadas. 

Nomes dão um pouco de vida às coisas. Passei a me sen-

tir bem em chamar minha cama de mulher, meu teto de 

amigo e meu tapete de solidão. Às vezes, durmo no meu 

tapete, tenho longas discussões com meu teto que sem-

pre me protege, sempre me ouve, mas também sempre é 

arrogante, sempre fala comigo de cima pra baixo.

Meu tapete sempre é duro, frio, meio sujo, assim como é 

meio suja toda solidão. Já a minha cama é  sempre limpa, 

às vezes bagunçada. Mas sempre me aquece, me acolhe 

me envolve. Pede-me todas as noites e manhãs que eu 

não a deixe.
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Camas, tapetes, tetos, mulheres, solidões, amigos...

Se eu tivesse um aquário meu peixe também seria algo 

importante. Talvez um oráculo, uma fada ou qualquer 

coisa ridícula e doce desse tipo. Bom, mas eu me perdi, 

ultimamente ando me perdendo, desculpe.

Eu estava falando da minha visão pela janela naquela noi-

te chuvosa. Olhei pela janela e enxerguei essa tal coisa ex-

traordinária. Meu Deus, anos e anos, e ele sempre esteve 

ali, debaixo da minha janela, e eu nunca antes havia me 

comovido com ele. Se bem que há muito tempo eu não 

me comovia com nada.  O fato é que eu fitei aquela figura 

pela janela e fiquei assim paralisado. Um limoeiro...

Desde criança ele esteve ali, de um lado todo vivo, todo ver-

de, cheio de limões, as folhas balançavam no vento, dava 

alegria de ver. Mas quando eu olhei o outro lado do limoei-

ro, vi que era todo seco, sem verde, sem vida, sem limões.

Fiquei emocionado, uma lágrima escorreu timidamente 

no canto dos meus olhos. Uma mesma árvore, tão viva e 

tão morta ao mesmo tempo. Um simples limoeiro velho. 

De um lado tão alegre, de outro tão triste.

Que ele fosse todo vivo, todo verde. Ou então, todo mor-

to, seco. Ah, nenhuma dessas duas coisas sozinhas me 

comoveria, todos os dias vejo tanta desgraça para uns e 

tanta glória para outros.

Mas aquelas duas coisas juntas, em um mesmo ser, me 

deixaram comovido. Aí eu quis dar a ele um nome, tudo 

bem ele já se chama limoeiro, mas esse nome é muito 

pouco íntimo, quis dar a ele algo mais elevado, mais pró-

ximo, mais íntimo, simplesmente quis que ele fosse mais 

do que já era.

Então olhei para ele e vi a metade seca chorando e a meta-

de verde sorrindo. As folhas e os limões, mesmo que aze-

dos, enchendo um lado... Do outro lado o vazio, o nada.
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Só galhos retorcidos querendo fugir para dentro de si 

mesmos. Olhei a glória e a derrota ao mesmo tempo. Vi 

Deus e o Demônio, assim vizinhos, nascendo de um mes-

mo lugar, da mesma terra misteriosa.

Então meu coração, num suspiro sincero, deu um novo 

nome ao simples limoeiro.  Fechei meus olhos e os meus lá-

bios disseram ao limoeiro que seu novo nome era “EU”.

(Jefferson Silveira Teodoro)

Após ler o texto, explique como uma sensibilidade mais apurada do mundo 

pode promover o crescimento pessoal, o autoconhecimento.

Use como base o fragmento de texto que você acabou de ler, referente ao 

texto da peça teatral Abismos.

O Belo e o Bom: o aspecto ético da arte

É importante notar, em relação à abordagem da arte vinculada à cidadania, 

que quase sempre a arte nos remete para aquilo que é “bom”.
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Normalmente, reconhecemos beleza nas palavras, imagens ou sons que nos 

indicam liberdade, amor, compaixão, força, dignidade.

A crueldade e a maldade podem até ser ou parecer prazerosas para alguns, 

mas, na maior parte das vezes, a arte não se mostra em compromisso com 

o lado negativo da vida.

“Belo” – junto com gracioso, “bonito” ou “sublime”, 

“maravilhoso”, “soberbo” e expressões similares – é um 

adjetivo que usamos frequentemente para indicar algo que 

nos agrada. Parece que, nesse sentido, aquilo que é belo 

é igual àquilo que é bom e, de fato, em diversas épocas 

históricas criou-se um laço estreito entre o Belo e o Bom.

[...] mesmo quando consideramos boa uma ação virtuosa, 

gostaríamos de tê-la realizado nós mesmos, ou nos propo-

mos a realizar uma outra tão meritória quanto aquela, incita-

dos pelo exemplo daquilo que consideramos ser um bem.

(Umberto Eco)

Cabe, aqui, ressaltar que quando falamos de “belo” na arte não estamos, 

necessariamente, falando de uma figura bonita.

O belo é aquilo que comove nossa sensibilidade íntima, podendo, ou não, 

ser uma imagem bonita ou uma música alegre.

É verdade que a arte se refere à vida, à natureza e aos seres humanos como 

um todo e que, portanto, existem muitas manifestações artísticas que mos-

tram uma beleza em contradição com a moralidade.

Um exemplo marcante deste belo artístico que se refere ao lado negativo da 

vida e da humanidade está em muitos dos versos da obra As Flores do Mal 
de Charles Baudelaire.

 

As Flores do Mal – Charles Baudelaire:

As Flores do Mal (Les fleurs du mal, título original em francês) é 

um livro escrito pelo poeta francês Charles Baudelaire. Essa obra é 

considerada um marco da poesia moderna e simbolista.

Problemas Mecânicos
O filme Laranja Mecânica, 
de Stanley Kubrick, é 
talvez a produção mais 
indicada para exemplificar a 
incompatibilidade da beleza 
com a maldade.

A história do filme mostra 
o desenvolvimento de 
um método fictício 
para tornar inofensivos 
criminosos perigosos 
através da simultânea 
apresentação de cenas 
cruéis com a bela música de 
Beethoven. Com o tempo, 
ocorre uma associação 
“artificial” entre a beleza e 
a crueldade e, sempre que 
o criminoso tem o impulso 
para a violência, sente 
náuseas, dada a estranha 
associação com a música de 
Beethoven.

Fonte: http://cidadedevapor.
files.wordpress.
com/2008/10/larmec.jpg

Mídias 
integradas
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As Flores do Mal reúne de modo exemplar uma série de temas 

abordados na obra do poeta: o amor, o erotismo, a decadência, a 

morte, o tempo, o exílio e o tédio. Vale a pena conferir!

 

Também ocorre o caso em que um acontecimento negativo ou trágico é 

retratado de uma maneira bela, como, por exemplo:

em uma tela ( – Crucificação de São Pedro, de Caravaggio),

Fonte: http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/conteudos/imagens/2filosofia/3crucificacao.jpg
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em uma escultura ( – Pietá, de Michelangelo)

Fonte: http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/File/imagens/4portugues/4escultura_1499_pieta.jpg

em uma música ( – Garoto de Aluguel, de Zé Ramalho),

em um poema ( – A Bomba, de Carlos Drummond de Andrade),

em uma obra literária ( – Os Sertões, de Euclides da Cunha),

Fonte: http://www.senado.gov.br/sf/senado/ilb/img/livrooutubro.jpg

em um filme ( – Lavoura Arcaica, de Luís Fernando Carvalho),

em uma peça teatral ( – Hamlet, de Shakespeare).

Fonte: http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/conteudos/imagens/portugues/2hamlet.jpg
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Neste caso, é preciso estar atento ao fato de que existe uma sutil, mas fun-

damental diferença, entre a admiração causada pela obra de arte que retrata 

algo terrível e a própria admiração do fato terrível.

Um exemplo muito evidente dessa questão pode ser ilustrado por uma pin-

tura de Pablo Picasso chamada Guernica.

Essa pintura retrata o bombardeio feito à cidade de Guernica, uma cidade 

espanhola, durante a Segunda Guerra Mundial.

É uma bela pintura, sem, contudo, apontar para o fato de que o bombardeio 

foi belo.

Fonte: http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/ 
conteudos/imagens/2arte/2guernica.jpg

Figura 11.5: Guernica, de Pablo Picasso, 1937.

Outro exemplo muito evidente, e um dos quadros mais conhecidos do mun-

do, é a tela de Edward Munch chamada O Grito.

Esse quadro é muito interessante porque além de não se referir a algo positi-

vo também não é visualmente bonito. No entanto é belo, fascinante.

Fonte: http://www.senado.gov.br/ 
sf/senado/portaldoservidor/jornal/ 
jornal66/Imagens/grito.jpg

Figura 11.6: O Grito, de Edward Munch, 1888.
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Não se trata da admiração da angústia e do desespero. Trata-se da admira-

ção causada pela perfeita capacidade do quadro em traduzir o sentimento.

Dessa forma, mesmo quando a obra de arte não se refere a um aconteci-

mento ou sentimento negativo, ela tende a elevar o olhar crítico do expec-

tador. A arte coloca o ser humano e a vida em evidência, nos seus variados 

aspectos.

Essa visão variada das possibilidades do mundo promovida pela arte por si 

só já representa um fator de aprimoramento dos juízos éticos. Isso porque a 

diferença principal entre a moral e o moralismo está justamente no fato de 

que o moralismo é fechado, opera pouco com a ética. O moralismo dá pou-

ca margem de abertura para a valorização de condutas morais diversas. 

É moralista, por exemplo, a não-aceitação religiosa do direito dos homosse-

xuais viverem sua sexualidade com dignidade e respeito.

Fonte: http://www.guarulhos.sp.gov.br/admin/arquivos/img/ 
parada%20gay%20foto.jpg

Figura 11.7: A cada ano aumenta o número de participantes nas manifestações pelos 
direitos dos homossexuais em todo o país.

Já o entendimento da moral está sempre acompanhado da postura ética 

que valoriza e respeita a diferença. Ora, se a arte contribui para a ampliação 

de nossa visão diante do mundo, para o aumento de perspectivas ao nosso 

alcance, logo ela se mostra a favor da ética.

Um moralista rígido dificilmente conseguirá compreender a beleza de uma 

história de amor trágica como o Romeu e Julieta, de Shakespeare.



Segurança do Trabalhoe-Tec Brasil 234

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
storage/discovirtual/aulas/1534/imagens/ 
romeo_and_juliet.jpg

Figura 11.8: Imagem de uma das cenas do livro Romeu e Julieta. Nesta cena, Romeu 
escala a janela de sua amada e declara o seu amor.

Provavelmente, o repúdio pelo ato imoral do suicídio dos amantes impedirá 

o moralista de compreender que o centro dessa história é a força do amor 

humano. Amor que pode se manifestar sob formas que escapam às fórmu-

las morais do senso comum.

Talvez o moralista jamais possa conceber a hipótese de que “morrer de amar 

mais do que se pôde”, como nas palavras de Vinícius de Moraes, seja melhor 

do que viver sem amor algum. Talvez o moralista nunca suporte a possibili-

dade de que existam formas de amor e liberdade que escapam à sua própria 

matriz moral, religiosa e cultural.

 

“Poeta, poetinha, camarada...”

“This image is in the public domain because the copyright of this 
photograph, registered in Argentina, has expired.”
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O filme Vinícius é uma belíssima produção que conta a trajetória 

de Vinicius de Moraes, grande poeta de nossa língua.

No filme, é possível perceber as profundas relações entre a arte e 

a cultura e como somos, inevitavelmente, remetidos a reflexões 

políticas, históricas e existenciais ao entrarmos em contato com a 

arte. Bom filme!

Creio firmemente que o confinamento em si mesmo, 

imposto a toda uma legião de criaturas pela guer-

ra, é dinamite se acumulando no subsolo das almas 

para as explosões da paz. (...) Não tenho dúvida de 

que poderosos artistas surgirão das ruínas ainda não 

reconstruídas do mundo para cantar e contar a be-

leza e reconstruí-lo livre. Pois na luta onde todos fo-

ram soldados – a minoria nos campos de batalha, a 

maioria nas solidões do próprio eu, lutando a favor 

da liberdade e contra ela, a favor da vida e contra 

ela – os sobreviventes, de corpo e de espírito, e os 

que aguardam em lágrimas a sua chegada imprevisí-

vel, hão de se estreitar num abraço tão apertado que 

nem a morte os poderá separar (...). Só a poesia pode 

salvar o mundo de amanhã (...).

Trecho da crônica “A Transfiguração pela Poesia”, de 

Vinicius de Moraes.

 

Dessa maneira, a arte nos mostra quase sempre um panorama que aposta 

em um mundo melhor. A arte aponta para a possibilidade de as atitudes 

elevadas substituírem cada vez mais a mesquinhez e a maldade. Isso porque 

cultivar a percepção para a arte é cultivar também a disposição do pensa-

mento para a ética. É cultivar a abertura da sensibilidade para a riqueza 

presente no mundo, nas diferenças.

Como já vimos, a ética está diretamente ligada à grande variedade de valo-

res morais defendidos pela diversidade humana. Assim, toda atividade que 

promova uma abertura para a diferença, para novas possibilidades de perce-

ber o mundo, contribui para o desenvolvimento do pensamento ético.
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Lavoura Arcaica

O filme Lavoura Arcaica, do diretor Luiz Fernando Carvalho, base-

ado na obra do escritor Raduan Nassar, talvez seja a mais bela obra 

que o Cinema nacional já produziu. O filme recebeu mais de cin-

quenta prêmios nacionais e internacionais e apresenta um univer-

so trágico e belo muito raro. É um filme forte, tenso, impactante. 

O filme busca mostrar as minúcias que constituem as relações hu-

manas, sua complexidade ligada ao desejo, à liberdade, ao amor e 

ao pertencimento à cultura. 

Ficou curioso? Veja mais em http://www.lavouraarcaica.com.br/

portugues.html.

E assista ao filme.

“Um milagre”, “um filme transcendente”, “uma 

obra prima”. Não tem sido fácil conter o entusiasmo 

dos adjetivos para dar conta da emoção estética pro-

vocada por “Lavoura Arcaica” (...) Há quem sinta-se 

tentado  a classificá-lo como “O melhor filme já feito 

no Brasil”(...)

Trecho da crítica publicada por Carlos Alberto Mattos 

no jornal Folha de S.Paulo.

Fonte: http://www.dc.mre.gov.br/box-02/untitled.JPG/image_preview
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Pense e responda:

Como a arte pode ser útil para eliminar o moralismo e propiciar a reflexão 

ética?

Conclusão

Nesta aula, fizemos algumas reflexões importantes sobre o aspecto educativo 

e ético da arte. Esta discussão representa um nível de reflexão, em termos de 

cidadania, muito mais profundo do que o que vemos de maneira cotidiana.

A arte não pode, de maneira nenhuma, ser considerada como uma parte 

“acessória” da educação. Não é menos importante para o desenvolvimento 

intelectual do que, por exemplo, o estudo da matemática ou do português.

Este estudo é particularmente muito importante no Brasil, uma vez que te-

mos, reconhecidamente, uma produção cultural e artística riquíssima. É ur-

gente que a estrutura pública cuide, preserve e incentive a arte nacional, 

bem como promova o conhecimento da produção artística internacional.

É pertinente considerar que um povo que não conhece e valoriza sua própria cul-

tura não consegue criar uma identidade, não consegue ser, de fato, um “povo”.

Resumo

A experiência com a arte é fundamental para o desenvolvimento de uma •	
vivência plena.

A experiência com a arte extrapola as funções simplesmente lógicas do •	
pensamento.



Segurança do Trabalhoe-Tec Brasil 238

A sensibilidade estética refere-se à capacidade de perceber o sublime, o •	
belo.

Nossa relação com a existência tem um duplo caráter: objetivo e subjeti-•	
vo. A arte se aprofunda nos aspectos mais subjetivos, tais como o amor 

e a liberdade.

A educação voltada para a arte promove um profundo mergulho na cul-•	
tura.

Cultura e arte nascem uma da outra e estão em constante mudança. São •	
processos dinâmicos por natureza.

O estudo da arte potencializa a sensibilidade.•	

O mundo só é óbvio superficialmente. Existe sempre uma complexa rede •	
de relações e significações presentes no fluxo de novidades da vida. A 

arte é capaz de ultrapassar a “superfície” do mundo.

Arte e cultura são sempre dinâmicas, fluxos constantes abertos a trans-•	
formações.

Nosso país ainda carece de incentivos mais sólidos para preservar, desen-•	
volver e tornar cada vez mais acessível o contato com a arte.

A arte contribui muito para a maturidade ética, na medida em que é con-•	
trária ao moralismo, promovendo uma abertura para a compreensão das 

muitas possibilidades morais criadas através do fluxo da vida.

A arte está ligada, predominantemente, a atitudes elevadas e valores. •	
Com menor frequência retrata as baixezas humanas, mas mesmo quan-

do se refere a algo cruel, o motivo da admiração reside na representação 

artística deste algo, e não à crueldade propriamente dita. 

Informações sobre a próxima aula

Na próxima aula, veremos a questão da “alteridade”, daquilo que chama-

mos cotidianamente de “outro”. Veremos como a valorização da alteridade 

autêntica mostra-se como a principal postura contrária a todos os tipos de 

preconceitos.
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Respostas das atividades

Atividade 1

O texto parte da descrição de um lugar simples e comum: um quarto. No 

entanto, essa descrição não se apresenta como ordinária, não é óbvia. O nar-

rador vai atribuindo novos sentidos e valores para as coisas, transformando 

simples objetos em “elementos íntimos’”. Nesse processo de dar novos sen-

tidos às coisas, nesse aprofundamento em relação à superfície do mundo, o 

narrador acaba por aprofundar o próprio conhecimento de si mesmo. Ao fim 

a imagem do limoeiro, com sua paradoxal condição de vida e morte, do que 

parece bom e alegre e do que parece ruim e triste, acaba por se representar 

a própria identidade do narrador.

Atividade 2

O moralismo é o resultado de uma postura fechada, que não reconhece a 

possibilidade de valor e de verdade em morais diferentes daquela seguida pelo 

moralista. Esse fechamento dificulta a possibilidade da ética, pois, como já vi-

mos, a mesma lida com as várias possibilidades dos valores morais. A arte, na 

medida em que está ligada às múltiplas interpretações da existência, na me-

dida em que traz a beleza ligada aos mais variados acontecimentos culturais, 

promove uma natural abertura para o entendimento da vida enquanto novi-

dade, diferença, fluxo contínuo. Esta abertura está completamente de acordo 

com a vivência moral autêntica que, diferentemente do “moralismo”, permite 

a postura ética que respeita e compreende a diversidade.
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