


 

 

 

  



 

Sumário 

1. Carta aos Artistas……………………………………………………………………...3 

2. Sobre................................................................................................................4 

2.1. Utilidade da Arte …………………………………………..…………4 

2.2. Artes Cênicas …………………………………………..….…………6 

2.3. Artes Plásticas ……………………………………………...………..9 

2.4. Ruth de Souza ………………………………………..………..……11 

     3. Papéis Sociais da Arte……………………………………………………..….....14 

           3.1. A Arte como resistência …………………………………..…….....14 

           3.2. A Arte na formação do Ser Humano ………………………..……18 

     4. Funcionamento CA...……………………………………………………………...20 

     5. Referências Bibliográficas……………………………………………………….21 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Carta aos artistas 

 

  Caros senhores artistas,  

É com imenso prazer que os recebemos no Comitê Artístico Ruth de Souza. 

Durante os dias de evento, os senhores estarão submetidos ao ambiente 

diplomático e formal de uma conferência da ONU (Organização das Nações 

Unidas). Neste, representarão atores e figurinistas que, por meio das artes cênicas 

e plásticas, interpretarão personagens específicos necessários ao bom 

funcionamento da simulação. 

No decorrer dos atos interventores, serão trabalhados temas e situações 

sensíveis, visto que o intuito do evento em sua totalidade é estimular o debate e 

reflexão acerca de mazelas da humanidade, objetivo este que nosso comitê atinge 

fazendo uso da arte como mediadora dos diversos assuntos abordados, o que nos 

traz ainda mais sensibilidade no momento da discussão. 

  Além das encenações, haverá, no último dia, um debate acerca do tema ―A 

Arte Como Resistência‖, tema que faz jus à história de nossa patrona, Ruth de 

Souza, uma das mais importantes figuras na história do cinema negro brasileiro. 

  Reiteramos que não apenas este documento deve suportar seus estudos, mas que 

os senhores devem pesquisar e familiarizar-se ao máximo com o tema abordado 

para melhor discorrimento do fluxo interno do comitê, assim como o conhecimento 

do Guia de Regras ProMun 2019 para aquele externo. 

Caso surjam quaisquer dúvidas a respeito do tema ou funcionamento do 

comitê, declaramo-nos disponíveis para saná-las através do e-mail da mesa, 

constante abaixo, assim como nas redes sociais do ProMun. 

   

                                                                  Desejamos a todos uma ótima experiência,                                                                    

Maria Rita Medeiros de Sousa 

Thalita Monteiro Barbosa 

artistico.promun@gmail.com 

 

 



 

 2 - Sobre 

 

   2.1 - A Utilidade da Arte 

 

Diariamente, o ser humano questiona a si mesmo e a seu meio, buscando, 

instintivamente, ampliar seu conhecimento a respeito da origem e funcionamento de 

tudo o que conhece, desenvolvendo cada vez mais a capacidade de raciocínio. É 

fácil notar que para a convivência social, cultural e política, a troca de informações 

entre os indivíduos é indispensável, visto que essa traz equilíbrio para a convivência 

e organização do corpo social. Assim sendo, a arte é uma das mais eficientes 

formas de realizar esses questionamentos e reflexões. 

  A Arte, nos dias atuais, tem trazido grandes repercussões em nossa 

sociedade e no senso comum. Tendo em vista essas repercussões, marcadas por 

manifestos, intervenções artísticas, músicas críticas, é possível notar sua 

essencialidade para os indivíduos e seu convívio social. Assim sendo, como o tema 

fundamental deste comitê, faz-se a pergunta: ―Qual a utilidade da Arte?‖. 

Para muitos, a Arte não passa de um empecilho, como uma ação que toma o 

tempo de algo que traria frutos materiais e financeiros. Porém, refletindo sobre tal 

julgamento, é perceptível que talvez a Arte, em sua essência, seja dependente 

desse senso de inutilidade.  

  No livro ―A Utilidade do Inútil‖, o autor Nuccio Ordine traz várias reflexões de 

estudiosos a respeito da utilidade da Arte em vários momentos da humanidade. 

Uma dessas reflexões, por exemplo, é: se a inutilidade da Arte traz tantos benefícios 

ao Ser Humano e a utilidade das questões materiais e lucrativas não são as coisas 

de maior importância e essenciais, o que se pode considerar como útil? Um trecho 

do livro citado para a explicação e embasamento de ideias sobre essa questão é: ―O 

oximoro evocado pelo título deste livro merece ser esclarecido. A utilidade paradoxal 

a qual me refiro não é aquela em nome da qual os saberes humanísticos e, de 

modo mais geral, todos os saberes que não trazem lucro são considerados inúteis. 

Numa acepção muito mais universal, coloco no centro das minhas reflexões a ideia 

da utilidade daqueles saberes cujo valor essencial está completamente 



desvinculado de qualquer fim utilitarista. Há saberes que têm um fim em si mesmos 

e que – exatamente graças à sua natureza gratuita e livre de interesses, distante de 

qualquer vínculo prático e comercial – podem desempenhar um papel fundamental 

no cultivo do espírito e no crescimento civil e cultural da humanidade. Nesse 

sentido, considero útil tudo o que nos ajuda a nos tornarmos melhores.‖ 

O útil é considerado, portanto, tudo aquilo que possa fazer com que o ser 

humano evolua, independentemente do meio utilizado para tal. Ao aplicar esses 

conceitos à pauta principal deste tópico, entende-se que a arte, muitas vezes 

considerada inútil, vem a ser de extrema conveniência em diversos setores, visto 

que, através de sua expressividade transformam o indivíduo, fazendo-o refletir 

acerca do meio em que vive e sobre si próprio, gerando maior conhecimento — 

tanto o autoconhecimento quanto aquele externo. 

  Através da Arte, o ser humano adquire a capacidade de entender e expressar 

o que vê e sente podendo, então, construir sua consciência individual perante a 

sociedade. Nos setores culturais, a arte se mostra de extrema importância para o 

registro do senso social coletivo, tendo em vista que é por mediação dessa que se 

expressa de forma mais subjetiva mostrando não apenas fatos e datas, mas a 

sensação que estes causavam na população. Conclui-se, portanto, que a Arte é 

uma influência de suma importância para a formação cultural de uma sociedade por 

completo. 

Ainda discorrendo sobre a Arte na formação cultural, é imprescindível citar a 

presença da Arte dentro dos templos religiosos. Segundo a filosofia budista, 

contemplar as formas sagradas em esculturas é uma forma de conectar-se com os 

seres de alta luz, a fim de receber suas bênçãos. Essa crença se manifesta nas 

esculturas de imagens sagradas do Budismo, a mais famosa delas sendo aquela 

do próprio Buda. O comércio dessas estatuetas, principalmente por sua bela 

estética, ajuda a disseminar tal linha de pensamento, assim como acontece nos 

casos de vitrais de igreja, crucifixos e acessórios (como pulseiras de santos e 

orixás) provenientes da Umbanda e do Candomblé, por exemplo. 

 

 

 

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Grande Buda de Kamakura é uma estátua de bronze monumental ao ar livre do Amitaba 

localizada no templo Kōtoku-in, em Kamakura, em Kanagawa, no Japão. A estátua de bronze 

provavelmente data de 1252, no período Kamakura, de acordo com registros do templo. 

 

Tendo em vista o exposto, conclui-se que, ainda que por meio da sua 

inutilidade, a Arte é uma vertente social de suma importância, tendo imensurável 

impacto social, cultural e religioso, além de contribuir para a construção da 

personalidade e da coletividade. Não podendo ser restringida a uma só definição, a 

Arte se mostra múltipla, extensa, complexa, e, principalmente, bela. Além disso, 

pode-se dizer que, em todas as suas vertentes, é substancial para o bom 

funcionamento de nossa sociedade, partindo do princípio de que mantém o 

equilíbrio e a criticidade do coletivo, trazendo olhares subjetivos sobre questões 

políticas, culturais, sociais e até mesmo econômicas. 

 

2.2 - Artes Cênicas 

 

Considerada uma das mais antigas dentre as Sete Artes tradicionais, sendo 

elas: música, cênicas, pintura, escultura, arquitetura, literatura e cinema, as artes 

cênicas consistem no conjunto de toda expressão artística que utiliza como canal de 

linguagem primário o movimento e o corpo daquele que a interpreta, sendo, em sua 

totalidade, dependente da presença de um público espectador. É imprescindível, 

quando citando exemplos, mencionarmos o teatro, a dança, a ópera e o circo.  



Não há como afirmar, de fato, como surgiram as artes cênicas e suas 

diversas vertentes, visto que tal acontecimento deu-se anteriormente à transição 

para a história registrada, ou seja, à invenção da escrita. É sabido, porém, que estas 

estão presentes em rituais de diversas religiões desde muito cedo. 

Outro aspecto relevante das chamadas artes do corpo (termo estabelecido 

por Christine Greiner, jornalista, professora, pesquisadora na área de comunicação 

e estudos interdisciplinares do corpo, e coordenadora do curso de graduação em 

Comunicação e Artes do Corpo da PUC/SP, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, o qual ajudou a criar) é o confronto entre o artista e os limites - tanto os seus 

próprios quanto os de seu interlocutor e ambiente. Esse confronto é de extrema 

importância para o desenvolvimento e autoconhecimento da personalidade e caráter 

do indivíduo. O impacto no cotidiano dos praticantes dessas artes é imensurável, 

ajudando na concentração, controle corporal, no exercício da empatia, entre muitos 

outros benefícios.  

  No âmbito do teatro, as peças devem ser formuladas a partir de textos 

teatrais, que consistem em diálogos entre as personagens, sem a necessidade, 

portanto, de um narrador. Além disso, são notáveis indicadores cênicos, que 

especificam as posições e movimentos dos atores durante a execução da obra. 

Exemplo pertinente desse tipo de texto é: 

―CENA VIII 

CAMÕES, D. CATARINA DE ATAÍDE 

CAMÕES, com uma reverência. — Irei eu. Adeus, minha senhora D. Catarina de 

Ataíde! (D. Catarina dá um passo para ele.) Mantenha-vos Deus na sua santa 

guarda. 

D. CATARINA — Não... vinde cá... (Camões detém-se.) Enfadei-vos? Vinde um 

pouco mais perto. (Camões aproxima-se.) Que vos fiz eu? Duvidais de mim? 

CAMÕES — Cuido que me quereis ausente. 

D. CATARINA — Luís! (Inquieta.) Vede esta sala, estas paredes... falarmos a sós... 

Duvidais de mim? 

CAMÕES — Não duvido de vós; não duvido da vossa ternura: da vossa firmeza é 

que eu duvido. 

D. CATARINA — Receais que fraqueie algum dia? 

CAMÕES — Receio; chorareis muitas lágrimas, muitas e amargas... mas, cuido que 

fraqueareis. 



D. CATARINA — Luís! juro-vos... 

CAMÕES — Perdoai, se vos ofende esta palavra. Ela é sincera: subiu-me do 

coração à boca. Não posso guardar a verdade; perder-me-ei algum dia por dizê-la 

sem rebuço. Assim me fez a natureza; assim irei à sepultura. 

D. CATARINA — Não, não fraquearei, juro-vos. Amo-vos muito, bem o sabeis. 

Posso chegar a afrontar tudo, até a cólera de meu pai. Vede lá, estamos a sós; se 

nos vira alguém... (Camões dá um passo para sair.) Não, vinde cá. Mas, se nos 

vira alguém, defronte um do outro, no meio de uma sala deserta, que pensaria? 

Não sei que pensaria; tinha medo há pouco, já não tenho medo... amor sim... O 

que eu tenho é amor, meu Luís. 

CAMÕES — Minha boa Catarina. 

D. CATARINA — Não me chameis boa, que eu não sei se o sou... Nem boa, nem 

má. 

 

CAMÕES — Divina sois.‖ 

(Trecho de Tú, só tu, puro amor; por Machado de Assis) 

   

  Em suma, é possível concluir que as artes cênicas, em todas as suas 

vertentes, está presente em importantes momentos históricos, tanto naqueles 

coletivos quanto nos pessoais, visto que, assim como todos os outros ramos 

artísticos, esses servem de canal para que o interior seja explorado e então exposto 

ao meio, onde, ao menos em memórias, ficam registrados. Os numerosos 

benefícios que sua prática acarreta, tais como o autoconhecimento mental e 

corporal, o exercício da empatia, e outros, previamente citados, são apenas 

consequências da riqueza cultural que o teatro, a dança, o circo, a ópera e muitos 

outros modelos geram. 

  

 

  2.3 - Artes Plásticas 

 

As artes plásticas, ou belas-artes, são as formações expressivas realizadas 

por meio de técnicas que manipulam materiais, dando a eles certa estética, o que 

permite sua interação com o meio em que se vive o artista. Essa vertente artística 



tem suas primeiras manifestações na Pré-História a partir das pinturas rupestres 

incluídas no período Paleolítico, possuindo, em si, muitas formas para sua 

representação, como o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura, dentre outros 

que estão surgindo conforme a era digital se estabelece. 

Esse ramo da Arte, nos dias atuais, tem se mostrado muito presente por 

conta de seu viés crítico, podendo ser expresso através do grafite, das charges e 

quadrinhos, pelos quais é possível construir discussões sobre pautas sociais de 

grande peso, de forma leve e jocosa. Um exemplo de charge a ser citado é 

―Mafalda‖, de autoria do argentino Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como 

Quino. Em seus quadrinhos, o ilustrador frequentemente usa a figura infantil de 

Mafalda e seus amigos para fazer críticas reais de forma irônica, usando a seu favor 

também a arte literária. 

                    

Mais um exemplo são as obras de grafite urbano do artista Fábio de Oliveira, 

―O Crânio‖. Uma delas é: 



 

  

 Por meio das artes plásticas, o artista pode expressar marcas únicas do 

tempo e espaço em que se passam a obra, além de integrar o interlocutor à forma 

com que o autor a enxerga, podendo, portanto, difundir seus ideais e visões sobre o 

mundo por meio de sua vivacidade.  

Diante do exposto, é possível concluir que essa arte se faz presente em 

nosso cotidiano na forma de materiais manipulados de forma estética, formando 

obras que se relacionam com o meio e entre si para o maior desenvolvimento 

visando expressar a visão subjetiva quanto aos mais variados tópicos — sociais, 

políticos, econômicos, entre outros — da sociedade na qual se manifesta. Além 

disso, ela propõe ao interlocutor maior relação para com o meio em que se vive o 

artista, dado que, é por meio da forma de expressão deste, que é possível se 

entender a mensagem e o sentimento do artista visando à obra. Assim sendo, as 

Artes Plásticas são de suma importância dentro da composição social, expressiva e 

analista, mantendo a relação de troca de conhecimento de indivíduo para indivíduo.  

 

2.4 - Ruth de Souza 

 



 

Ruth Pinto de Souza, nascida no Rio de Janeiro no ano de 1921, foi uma 

importante figura na luta por direitos básicos e representatividade negra no cenário 

artístico brasileiro, sendo a primeira mulher negra a ganhar dois prêmios Saci, 

dedicado aos melhores do cinema nacional, por seus papéis em ―Sinhá Moça‖ e 

―Fronteiras do Inferno‖. Conquistou, também, o troféu de melhor atriz no Festival de 

Gramado de 2004, pelo filme ―Filhas do Vento‖. Mais um de seus papéis fortemente 

aclamados foi o de Carolina Maria de Jesus, na peça biográfica ―O Quarto de 

Despejo‖. 

Apesar de sua condição social, a atriz nunca deixou de estudar e trabalhar 

para a realização de seu sonho de ser artista. No livro ―Ruth de Souza, Estrela 

Negra‖, uma biografia autorizada, Ruth diz, por muitas vezes, ter sofrido 

preconceitos por parte de diretores e agentes, ainda mais por ter começado sua 

carreira como atriz em uma época em que negros ainda conquistavam direitos 

básicos. Em entrevista para a autora Maria Angela de Jesus, destacou: ―Muitos 

riram de mim, se divertiam à minha custa, dizendo que não havia artistas negros…‖ 

— estava, genuinamente, à frente de seu tempo.  

Mesmo após a possibilidade de sucesso e visibilidade que Ruth criou em seu 

meio para pessoas negras, apenas 31% dos elencos de filmes nacionais são 

compostos por elas, além de serem papéis frequentemente relacionados a 

personagens marginalizados ou criminalizados, o que mostra a permanência da 

falta de representatividade desse grupo, que hoje compõe mais da metade da 

população brasileira, no cinema e teatro ainda nos dias atuais. Não só no cinema 

existem traços dessa discriminação. Outros dados alarmantes a serem citados são:  



 

 

 

 



 

 

    

Em conclusão, Ruth de Souza mudou, por sua resistência e determinação, o 

mundo das artes cênicas para sempre. Ao superar preconceitos e mostrar seu 

talento único, ela desvendou o caminho para que muitos outros fossem, também, 

revelados. Percebe-se então quão importante é que mais artistas sigam o seu 



caminho, sempre lutando por maior representatividade e abrindo cada vez mais 

portas para aqueles que os sucederão, a fim de que, um dia, o cenário das artes 

representativas não seja tão desigual.  

    

 

3. Papéis Sociais da Arte  

3.1. A Arte como resistência  

 

  A Arte, quando assume o papel de expressar resistência, torna-se possível 

apenas quando os artistas que a trazem à tona assumem por completo a grande 

responsabilidade de mostrarem-se presentes nas lutas contra aquilo que resistem, 

fazendo dela uma das maneiras de exteriorizar suas denúncias e críticas às 

mazelas da humanidade. Baseando-se nesse fato, é racional pensar que tais 

questões trazem como consequência uma série de reflexões que enriquecem ainda 

mais as causas apontadas. Além de aprimorar o senso de coletividade, o 

sentimento de resistência evoca insaciável sede por justiça, importantes fatores 

para a progressão principalmente social. A música, por exemplo, é uma das formas 

pelas quais um artista pode resistir, visto que, através dela, possibilita-se a abertura 

de toda uma nova vertente que traz, juntamente à sua poesia e melodia, 

observações e análises de substancial pertinência. 

Durante o Holocausto havia inúmeros artistas judeus que evidenciavam sua 

indignação e denunciavam a situação na qual se encontravam. Relatos atuais de 

sobreviventes dizem que, em circunstâncias hediondas, nas quais muitos declaram 

que se sentiam cruelmente animalizados e até mesmo objetificados, a arte era 

aquilo que a eles oferecia de volta a sua identidade humana. A arte era, portanto, 

uma das mais eficientes formas de manter-se são em meio a tanta desumanidade.  

O Museu do Holocausto de Curitiba produziu um quadro, chamado ―Luz 

Sobre o Caos‖, em seu canal na plataforma YouTube, composto por diálogos e 

entrevistas com especialistas sobre esse fenômeno histórico.   

Ainda nos dias atuais, a música se mostra muito eficaz como canal para a 

disseminação de críticas sociais. No rap brasileiro, gênero proveniente do 

movimento urbano ―HipHop‖, que busca retratar as realidades principalmente 



periféricas, é válido citar o álbum ―Sobrevivendo no inferno‖ do grupo Racionais 

Mc’s. Cada uma das faixas que o compõem critica diretamente os setores sociais e 

políticos do cenário brasileiro. Segue um trecho da canção ―Periferia é periferia‖: 

 

Esse lugar é um pesadelo periférico 

Fica no pico numérico de população 

De dia a pivetada a caminho da escola 

A noite vão dormir enquanto os manos 

"decola" 

Na farinha... hã! Na pedra... hã! 

Usando droga de monte, que mer**, 

hã! 

Eu sinto pena da família desses cara 

Eu sinto pena, ele quer mais, ele não 

pára 

Um exemplo muito ruim pros moleque 

Pra começar é rapidinho e não tem 

breque 

Herdeiro de mais alguma Dona Maria 

Cuidado senhora, tome as rédias da 

sua cria 

Porque chefe da casa trabalha e 

nunca está 

Ninguém vê sair, ninguém escuta 

chegar 

O trabalho ocupa todo o seu tempo 

Hora extra é necessário pro alimento 

Uns reais a mais no salário 

Esmola de patrão cuz** milionário 

Ser escravo do dinheiro é isso, fulano 

Trezentos e sessenta e cinco dias por 

ano sem plano 

Se a escravidão acabar pra você 

Vai viver de quem? Vai viver de quê? 

O sistema manipula sem ninguém 

saber 

A lavagem cerebral te fez esquecer 

que andar com as próprias pernas não 

é difícil 

Mais fácil se entregar, se omitir 

Nas ruas áridas da selva 

Eu já vi lágrimas demais, o bastante 

pra um filme de guerra 

 

Aqui a visão já não é tão bela... 

Não existe outro lugar... 

Periferia...Gente pobre... 

 

Aqui a visão já não é tão bela... 

Não existe outro lugar... 

Periferia é periferia…

   

É notável, considerando a poesia acima, os questionamentos e sensações de 

um morador da periferia no Brasil, o que a torna fortemente impactante e relevante 

para a discussão quanto às medidas que devem ser formuladas a fim de solucionar 

os males expostos.  



Nas Artes Plásticas, a resistência vem de forma visualmente chamativa e 

sensibilizadora. Um modelo que faz jus ao tema é a obra ―Os Retirantes‖ (óleo sobre 

tela, 190 x 180 cm), do artista Candido Portinari. A vivacidade da obra a partir da 

construção de expressões faciais das personagens retratadas e das curtas 

pinceladas de tinta — devido a seu viés expressionista — quase faz com que 

sintamos sua fome, medo e desconforto.  

  

Mediante o exposto, infere-se que a Arte, em cada uma de suas vertentes, 

faz-se vital dentro do setor social, despertando no indivíduo seu lado mais crítico e 

justo. Além disso, ela desenvolve, no próprio artista, maior fluência ao tratar de 

questões sociais, políticas e econômicas sob as quais está submetido, o que traz 



maior percepção e atenção às mazelas que afligem sua comunidade, muitas vezes 

representadas pela fome, desigualdade social e ausência de cumprimento dos 

direitos humanos. Portanto, o artista dispõe de sua sensibilidade da Arte para 

expressar tais questões e sugerir debates pertinentes a ela.  
 

    3.2. A Arte na formação do Ser Humano  

 

Recentemente, a arte tem tido seu papel dentro da formação do ser humano, 

em especial no campo educacional, onde contribui para a criação do senso crítico e 

moral, que vem sendo desvalorizado. Graças a esse descaso — causado 

basicamente pela falta de estudo e informação a respeito dos benefícios que as 

artes podem trazer — não há o investimento financeiro e estrutural necessário para 

que projetos artísticos dentro das escolas e universidades sejam realizados de 

forma concreta e proveitosa. 

Assim sendo, é indispensável a discussão acerca de tal assunto, já que as 

atividades artísticas têm muito a contribuir também para o meio pedagógico, 

aprimorando o desenvolvimento moral e psicomotor do infante. 

É claro que a Arte, desde os primórdios da humanidade, tem sido uma das 

ferramentas de maior relevância dentro da educação, tanto por parte das famílias 

quanto pelas instituições de ensino, a partir de sua formação. Através dela, é 

possível aflorar a sensibilidade dos filhos e/ou alunos, preparando-o para no futuro 

perceber adversidades e ter a consciência de que algo precisa ser feito a respeito 

dela. Mais do que isso, a Arte desenvolve os diversos tipos de inteligência que o 

ajudarão a solucionar tais questões.   

Interagir com a arte favorece a aproximação do sujeito à sua própria 

essência, permitindo-lhe novo olhar sobre o mundo e constantes reflexões para a 

evolução — própria e de seu meio. Dessa forma, o senso crítico do indivíduo é 

formado naturalmente, tornando-se aguçado em pouco tempo, visto que este é 

necessário à constituição de uma obra artística, seja ela qual for. É um exemplar 

considerável o artista Carlos Drummond de Andrade, que traz grande teor político-

social dentro de sua poesia. No poema ―Os ombros suportam o Mundo‖, escrito por 

ele em 1940, é explícita a apurada percepção do autor ao descrever, com destreza, 



aquilo que sente e a causa de tal sentimento, percepção essa consequente de seu 

amplo senso crítico. 

 

―Os Ombros Suportam o 

Mundo 
 

 

Chega um tempo em que não se diz 

mais: meu Deus.  

 

Tempo de absoluta depuração.  

 

Tempo em que não se diz mais: meu 

amor.  

 

Porque o amor resultou inútil.  

 

E os olhos não choram.  

 

E as mãos tecem apenas o rude 

trabalho.  

 

E o coração está seco.  

 

Em vão mulheres batem à porta, não 

abrirás.  

 

Ficaste sozinho, a luz apagou-se,  

mas na sombra teus olhos 

resplandecem enormes. 

  

És todo certeza, já não sabes sofrer.  

 

E nada esperas de teus amigos. 

  

Pouco importa venha a velhice, que é 

a velhice?  

 

Teus ombros suportam o mundo  

e ele não pesa mais que a mão de 

uma criança.  

 

As guerras, as fomes, as discussões 

dentro dos edifícios  

provam apenas que a vida prossegue  

e nem todos se libertaram ainda. 

 

Alguns, achando bárbaro o espetáculo  

prefeririam (os delicados) morrer. 

  

Chegou um tempo em que não 

adianta morrer.  

 

Chegou um tempo em que a vida é 

uma ordem.  

 

A vida apenas, sem mistificação.‖ 

 

 

 

 

É claro que o artista se posiciona sobre determinadas padronizações de 

comportamento características da sociedade da época, aprofundando-se ainda no 

fato das guerras e injustiças que permanecem nos dias de hoje em escala mundial, 

a partir de suas próprias sensações a respeito desses acontecimentos. Ao abordar a 

vida genérica, gera uma reflexão no leitor, que automaticamente se questiona: qual 

o sentido de levar essa vida se se permutam as guerras e a tamanha falta de 

respeito na humanidade? 



 

De volta ao foco da principal deste tópico, relaciona-se a arte na socialização 

primária e secundária do ser humano à formação de visões de mundo como a de 

Drummond. Em adição, afirma-se que é através de indivíduos com tal visão que são 

construídas sociedades pautadas na racionalidade, empatia, compreensão e 

sensibilidade para um futuro melhor da humanidade.  

Em conclusão, é possível inferir que a Arte na formação do Ser Humano é de 

suma importância, pois é através dela que é desenvolvido o senso crítico que 

promove a compreensão, por parte do homem, do que se passa dentro e fora de si 

de forma aprofundada. É através dessa ferramenta social — é cabível designar a 

arte dessa maneira — que o ser humano, quando desde cedo em contato com ela, 

adquire sua capacidade de retratar o meio em que vive de forma subjetiva, além de 

gerar a sensibilidade, o respeito à forma de expressão de cada indivíduo, as 

habilidades sociais (por meio das Artes Cênicas) e formar seu caráter em questões 

pedagógicas, psicológicas e sociais.  

 

 

4. Funcionamento do CA 

 

Senhores, devido ao caráter sigiloso das intervenções pelas quais o Comitê 

Artístico será responsável, a mesa diretora, por meio do e-mail cadastrado durante a 

inscrição, encaminhará aos senhores o Guia de Funcionamento desse. Reitera-se, 

entretanto, que é imprescindível a leitura do Guia de Regras do ProMun 2019 com 

atenção especial à seção que descreve as regras procedimentais do evento, visto 

que ao último dia deste será promovido um debate acerca do tema ―A Utilidade da 

Arte‖, discussão essa que será moderada pela diretoria do órgão.  

Além disso, é digno insistir para que os senhores preparem seus estudos a 

respeito do tema do debate — por meio deste guia e de pesquisas paralelas — 

com antecedência, a fim de obter maior preparo e desenvoltura na proliferação de 

seu discurso, virtudes que afetarão diretamente o fluxo do comitê. 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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