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Artes e questões ContemPorâneAs

Leia os excertos abaixo para responder à questão 1.

I

“You say you’ll change the constitution/ well you know/ we all 
want to change your head/ you tell me it’s institution/ well you 
know/ you better free your mind instead”

Revolution, Beatles. www.vagalume.com.br/the-beatles/revolution

II

“[O homem] se apegou [à minoridade] e é então incapaz 
de se servir de seu entendimento, pois não deixam que ele o 
experimente jamais”.

Emmannuel Kant. Resposta à pergunta: O que é o Iluminismo.
www.lusosofia.net/textos/Kant_o_iluminismo_1784pdf

III

“(...) O Iluminismo pretendeu destruir a autoridade da tradição. 
(...) Não deveríamos aceitar a ideia do Iluminismo de que o 
mundo deveria se desvencilhar por completo da tradição”.

Anthony Giddens. Mundo em Descontrole. O que a globalização está 
fazendo de nós. 8a ed., Rio de Janeiro/ São Paulo: Editora Record, 201.

Questão 1

a) Relacione cada um dos três excertos à época em que foi 
escrito.

b) Aponte o que as três afirmações têm em comum.

resolução

a) Revolution, dos Beatles, é uma canção lançada em 1968. A letra 
relaciona-se diretamente à época em que foi lançada. Trata-se 
de um período de questionamentos, de contestação dos valores, 
de rompimento com certas tradições. De uma forma geral, o que 
se podia notar era o inédito processo pelo qual a juventude, até 
então uma força secundária, passou a assumir um papel decisivo 
na discussão dos rumos da vida política e comportamental da 
humanidade. A Guerra do Vietnã, o assassinato de Martin Luther 
King e a consolidação do movimento hippie são momentos 
significativos desse contexto histórico.

 O segundo excerto, um fragmento do texto Resposta à pergunta: 
O que é Iluminismo, de Emmannuel Kant, foi publicado em 
1784, auge do Iluminismo. Esse período histórico, também 
conhecido como século das luzes (fins do século XVII a fins 
do século XVIII), caracterizou-se pela necessidade de ruptura 
com o Antigo Regime. Nesta época, a burguesia detentora do 
poder econômico reivindicava para si o poder político que, na 
época, encontrava-se nas mãos da nobreza e do clero. Nesse 
processo, desenvolveu-se uma crítica a toda e qualquer forma 
de conhecimento baseada em crenças religiosas, passando-
se a valorizar a razão. Com isso, a ciência começou a ocupar 
um lugar significativo na construção do conhecimento. Neste 
contexto, Kant foi um pensador que muito contribuiu no sentido 
de estabelecer a crítica aos limites da razão humana e, ao mesmo 
tempo, apontá-la como a fonte e o fundamento do conhecimento. 
No texto Resposta à pergunta: O que é o Iluminismo, ele define 
“esclarecimento” como a saída do homem de sua minoridade, 
ou seja, da incapacidade de usar o próprio entendimento. Ser 
esclarecido, para Kant, é fazer uso do próprio entendimento. 

 O terceiro excerto, um fragmento do livro Mundo em 
Descontrole, de Anthony Giddens, foi publicado em 2011. 
Período histórico que corresponde ao tempo presente, por muitos 
estudiosos denominado como Pós-Modernidade. Trata-se de 
uma época caracterizada pela Globalização, em que a velocidade 
das transformações globais tem efeitos na vida de todos. Giddens 
aponta, na obra, como essas mudanças alteram as relações 
de poder e a própria democracia; como alteram as culturas 
tradicionais, promovendo choques entre a busca da integração 
e o fundamentalismo, colocando em contato e, muitas vezes, 
em conflito, identidades étnicas e nacionais; e como alteram os 
papéis de gênero e o núcleo familiar.

b) As três afirmações apresentam em comum o caráter 
revolucionário. De modo geral, elas reivindicam mais do que a 
ruptura com a tradição, a autonomia de pensamento do sujeito em 
relação às referências consolidadas.

 Em Revolution, dos Beatles, a ideia é romper com as orientações 
liberais, capitalistas e imperialistas típicas da segunda metade do 
século XX.

 Em Resposta à pergunta: O que é Iluminismo, de Emmannuel 
Kant, há uma crítica à incapacidade de se fazer uso do próprio 
pensamento, uma vez que o homem se apegou à minoridade.

 Por fim, no Mundo em Descontrole, de Anthony Giddens, 
a proposta é de ruptura com o dogmatismo imposto pelo 
Iluminismo.
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Questão 2

Em determinado momento da sua história, Pedro 
Bala, personagem do romance Capitães da Areia, de 
Jorge Amado, descobre sua verdadeira origem. Que 
consequências esta descoberta trouxe à personagem e 
qual a relação deste aspecto da história com a história 
social e política brasileira da época em que o livro foi 
escrito?

resolução

Em um certo momento da narrativa, Pedro Bala descobre 
sua verdadeira origem: é filho de um líder grevista, de nome 
Loiro, morto com um tiro durante greve que liderava.  Essa 
descoberta trouxe sensíveis consequências para a trajetória 
da personagem. Fascinado pelas histórias que ouve a 
respeito de seu pai, Pedro desenvolve uma consciência 
política, tornando-se, ele próprio, um líder revolucionário 
com acentuadas inclinações comunistas. Essa tomada de 
consciência corresponde diretamente ao momento social e 
político do Brasil, à época em que o livro foi publicado. 
Em 1937, ano de lançamento do romance de Jorge Amado, 
o que se notava era uma articulação consistente das forças 
políticas de esquerda, energicamente perseguidas pelo 
governo Getúlio Vargas. Por tudo isso, será correto afirmar 
que a adesão de Pedro Bala a essa corrente comunista se 
insere nesse contexto histórico, marcado justamente pela 
oposição entre uma esquerda comunista e o poder ditatorial 
da Era Vargas.

Questão 3

Abaporu, Tarsila do Amaral. IN. artedescrita.blogspot.com.br/2012/08/abaporu-de-tarsila-
do-amaral.html.

a) Comente e explique o significado das imagens do quadro Abaporu.

b) O quadro é representativo de qual movimento artístico? Quais 
elementos presentes na obra justificam esta classificação?

resolução

a) São muitas as interpretações para o quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral. 
A obra apresenta uma figura solitária, de membros imensos, sentada em uma 
planície verde. O braço dobrado, apoiado em um joelho e a mão sustentando 
a cabeça minúscula. Em frente, um cacto de cor esverdeada, explodindo 
em uma enorme flor — um círculo amarelo, no centro do quadro — que 
possivelmente representaria o sol abrasador do Brasil. Ao fundo, o céu 
azul. As cores (verde, amarelo e azul) parecem remeter intencionalmente 
às cores da bandeira brasileira. Tarsila teria, segundo alguns críticos de 
arte, valorizado o trabalho braçal (corpo grande) e desvalorizado o trabalho 
mental (cabeça pequena), uma vez que era o trabalho braçal que tinha 
maior significado naquela época. Essa representação sugere o homem 
plantado à terra, do nativo selvagem. O pé grande da figura representaria a 
intensa ligação do homem com a terra. O sol simbolizaria a penosa rotina 
do homem do campo, trabalhando duro debaixo do sol inclemente. Para 
muitos estudiosos, o cacto representaria a força e a resistência sob esse sol.

b) O Abaporu é uma obra representativa do Modernismo brasileiro. 
Considerado um movimento não só artístico, mas também político e 
social, propunha que todos tomassem consciência da realidade brasileira. 
Idealizado e liderado por um grupo de artistas chamado “Grupo dos cinco”, 
integrado pelos escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti 
Del Picchia e pelas pintoras Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. 

 Abaporu é um nome tupi, que significa “homem que come gente”. Tarsila 
estava na fase antropofágica do Modernismo, que propunha deglutir a arte e 
cultura estrangeira e adaptá-la ao Brasil. Um dos criadores deste movimento 
foi o marido da pintora, Oswald de Andrade, a quem a obra foi oferecida. 
Trata-se de obra surrealista com temática brasileira.


