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João sem arte 

 
João da Silva, um jovem de 16 anos de uma família humilde vive numa sociedade               

normal. Em um mundo comum. Pelo menos, para todos os moradores era assim. Todo homem               
se chama João da Silva e toda menina se chama Maria da Silva, o que é perfeitamente normal.                  
Para este jovem, no entanto, as coisas não eram tão normais e conforme ele crescia, ficavam                
cada vez mais esquisitas. 

Este João, de 16 anos, especificamente, nasceu muito diferente. Nasceu com um            
instinto incomum, desde pequeno ele questiona tudo. Por este motivo, alguém está de olho              
nele, mas ele não sabe.  

João estava andando para casa em um dia como qualquer outro, decidiu experimentar             
um caminho diferente. Neste caminho, havia robôs que não deixavam ninguém passar. Mas, o              
inovador, criativo e inteligente João teve a ideia genial de utilizar o sistema de esgoto para                
passar. Na cabeça de João foi uma ideia simples, mas na qual ninguém nunca antes tinha                
pensado, ou pelo menos ele achava que não. Após sair do sistema de esgoto, bem à frente dos                  
robôs, João foi forçado a parar. Ele viu algo que o chamou à atenção. Era uma casa diferente,                  
não era preta como todas as outras e tinha um formato peculiar. O curioso João decidiu, então,                 
invadir a moradia para descobrir o porquê de tal anormalidade. 

A casa tinha diversas coisas incomuns, uns barulhos esquisitos que faziam uma            
harmonia, havia umas coisas esquisitas na parede que não eram pretas e umas coisas cheias               
de papel escrito.João leu parte daquele papel, escutou um pouco daquilo que lhe agradava os               
ouvidos e observou o que estava na parede. João da Silva ficou fascinado.  

Depois João encontrou uma grande papelada, parecia ser um arquivo. Este arquivo            
lhe dizia que os barulhos eram música, que as coisas nas paredes eram pinturas e que as                 
coisas com papel escrito chamavam-se livro. As pinturas eram feitas com cores e tinham              
diversos tipos. Existia o Cubismo, o Surrealismo, a arte abstrata, o Impressionismo, o             
Expressionismo e muitos outros estilos. As cores também eram muitas: verde, amarela,            
vermelha, azul, laranja, etc. Existiam também muitos tipos de música, dentre eles: o Rock,              
Blues, Música Clássica, Samba, Pop, Reggae, etc. Existiam, também, muitos estilos e temas             
para a escrita, entre elas: Ciência, Ficção, História, Filosofia, Poesia, etc. 

João leu neste arquivo que o nome de tudo isso era arte. E que toda e qualquer arte foi                   
banida da terra, isto porque ela se tratava de uma forma de se expressar e de se manifestar. O                   
governo mundial do ano em que se baniu a arte ( o qual perdura até hoje ) era extremamente                   
autoritário e controlador. O governo não queria que ninguém se manifestasse, se expressasse,             
ou mesmo, que pensasse. Ao eliminar a arte (No longínquo ano de 2054), eles eliminaram,               
também, com o tempo, o pensamento humano, o senso crítico e a criatividade. Dessa forma o                
governo “robotizou” e “desumanizou” a sociedade. João, então decidiu que iria dizer a todos o               



que tinha descoberto e começaria o projeto chamado R.A (Recriar a Arte). Ele apenas não               
contava com o fato de ter e de ainda estar sendo observado. 

Era o início do projeto R.A, João estava tentando dizer às pessoas o que tinha               
descoberto, mas as pessoas estavam muito presas ao seu mundo e ao que elas consideravam               
realidade. Nem tudo, porém, deu errado. Algumas pessoas acreditaram em João da Silva e se               
interessaram por arte. Agora, era um grupo à frente do projeto, um grupo recriando a arte, um                 
grupo sendo observado. 

Este grupo preparou um plano para o dia 8 de Outubro (A mesma data em que a arte foi                   
banida). Haviam encontrado uma forma de dizer para o mundo inteiro o que eles sabiam. Eles                
iriam mudar o rumo da humanidade, seria um reinício, um marco histórico. Infelizmente, para              
eles, este dia nunca chegou. 

 


