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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia tem como objetivo transformar em material escrito as 

reflexões e criações de uma formanda do bacharelado em interpretação teatral do 

departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Permeará questões políticas 

e ideológicas, inquietações e desejos que envolveram uma mente em busca da criação. 

Descreverá ações artísticas e as situações que a envolveram, sempre levando em conta a 

fonte da inspiração e o contexto de onde foram apresentadas. Para organizar esta visão 

de mundo que influenciava diretamente nas criações, explicito aqui meu olhar - 

mesclado olhares de outros filósofos e críticos sociais, sobre a arte e o fazer artístico em 

três pontos de vista diferentes: Arte objeto de estudo, objeto de consumo e objeto de 

desejo. 

 O primeiro envolve os conflitos criativos que observei dentro do meio 

acadêmico. Levanta questões dos métodos de ensino e aprendizagem das instituições 

educacionais que frequentei que se chocavam com a criatividade e a imaginação. 

Basicamente é uma reflexão sobre porque, em minhas condições, parecia haver uma 

lacuna entre ser artista e estudar arte. 

No segundo ponto de vista, levanto algumas questões da cultura capitalista 

de consumo, da sociedade do espetáculo e da indústria cultural, que são imperativos que 

envolvem nossas ações e relações, e como essas questões influenciam nas linguagens e 

símbolos do cotidiano e por consequência nas criações artísticas de hoje. Ser artista e 

vender arte?  Como a inspiração pode se perder em meio a toada da sociedade que nos 

induz a trabalhar para as leis do mercado, do oferta e da procura, para os padrões 

midiáticos e publicitários. 

Por último, quando falo da arte como objeto de desejo, explicito a minha 

vontade de conceber expressões sinceras longe dos moldes do positivismo lógico e do 

mercado de trabalho. Conto casos performáticos que demonstram a dificuldade que tive 

ao relacionar meus ideais artísticos com o fio científico da meada e com condição de 

vida que nos exige entrar em forma para competir na incessante corrida pelo lucro. 

Tendo noção de que todos estes assuntos são muito amplos e que seria 

impossível esgotá-los no presente material, elejo as questões que foram mais recorrentes 

em minha experiência. Levanto perguntas no decorrer dos capítulos (que estarão em 

letras itálica) e pretendo responde-las de forma pessoal nas considerações finais levando 

em conta as explanações abordadas ao longo do trabalho. 



Capítulo 1 

ARTE OBJETO DE ESTUDO 

“Agora que a ciência nos ajudou a 

superar o medo do desconhecido da natureza nós 

viramos escravos das pressões sociais e das nossas 

próprias construções, quando somos requisitados 

para atuar independentemente nós clamamos por 

padrões, sistemas, autoridades e receitas.” 
                  
                            Max Horkheimer 

1.1. 

Uma preciosa parte de nossas vidas, a infância, é a fase onde aprendemos e 

adquirimos conhecimentos que nos ajudam a seguir nossas vidas, que constroem nosso 

caráter. É a fase onde formamos a base daquilo que vamos ser, onde desenvolvemos 

nossas habilidades e construímos nossa função na sociedade. ―Toda criança deve ir pra 

escola‖ ou ―Toda criança tem direito à educação‖ são jargões repetidos pela maioria das 

pessoas, que indicam que hoje, esta construção do ser social, está estritamente ligada ao 

estudo, e mais ainda, que o estudo institucionalizado é um dos pilares da nossa 

civilização, é um direito e mais que isso, é um dever. 

Nas definições da palavra estudo, em diferentes dicionários1, o entendemos 

como a prática de uma análise racional normalmente envolvendo consultas a estudos e 

pesquisas prévias em busca de uma compreensão de objetos ou situações dadas, a busca 

de conhecimento por um sistema de pensamento e ideias lógicas coerentes e não 

contraditórias. 

Logo nos deparamos com outro termo: Pesquisa. Em relação a esse termo, 

temos uma associação com uma procura de algo que está perdido, ou uma 

experimentação em busca de resultados. Tais resultados nos levam a desenvolver 

teorias, métodos, conceitos, técnicas, princípios e lógicas que nos ajudam na 

compreensão dos objetos estudados. 

Estudar seria aprender, adquirir habilidade ou conhecimento, enquanto 

pesquisar consiste buscar este conhecimento ou aplicar métodos para calcular, 

quantificar, comparar e conceituar objetos de estudo. 

                                                           
1
Dicionários consultados: Michaellis, Aurélio, La Rousse, Wikipédia.com 

 



O estudo e a pesquisa, hoje, estão ligados por uma linha contínua que se 

assemelha com uma linha do tempo, onde estão marcados os grandes resultados de 

sucesso da ciência e que servem como base para aprofundamento ou especialização de 

temas dados e também de novos temas. 

Especialização é mais um termo recorrente nos dias de hoje e parece ser a 

meta da maioria dos estudantes e pesquisadores, significa em termos gerais 

aprofundamento em certa questão particular. Para as ciências biológicas está ligado à 

adaptação, seja de um organismo às condições de vida de determinado ambiente, ou 

adaptação de um órgão a uma função particular. Para as nossas relações sociais estaria 

ligado à diferenciação profissional no processo de divisão de trabalho. Em todos os 

casos a especialização em nossa cultura hoje está estritamente ligada, não só ao estudo e 

à pesquisa, mas também a um status elevado do desenvolvimento ou do saber. 

Este conjunto, estudo, pesquisa e especialização, parece ser o cerne da 

ciência contemporânea. Obviamente não é base para todos os estudiosos, mas 

incontestavelmente é o que move a maioria das pessoas rumo a um desenvolvimento 

pessoal diante das exigências impostas pela organização do nosso meio social.  Em 

outras palavras aquele indivíduo que tem maiores qualificações dentro do status de 

especialização (que possui doutorado, PhD, etc.) tem mais chances de obter sucesso na 

cultura ocidental contemporânea. Tais títulos representam uma pessoa perante a 

sociedade e por vezes tornam-se mais importantes que a própria pessoa. O status de 

onde se encaixam dentro das instituições passa a ser visto como representação daquilo 

que a pessoa é. Ou seja, a pessoa é vista pelo serviço que ela é capacitada a prestar. A 

sociedade enxerga as pessoas através da lente da especialização. No melhor dos casos é 

vista por aquilo que ela sabe fazer, e no pior dos casos por aquilo que ela deve fazer. Por 

exemplo, até mesmo numa apresentação informal entre pessoas dizemos: esta é Fulana, 

especialista na obra de Konstantin Stanislaviski ou ―esta é Fulana, que é servente do 

departamento de Artes Cênicas‖. E sobre esta condição diz Theodore Roszak: 

 

Enfim nós chegamos a uma estrutura social na qual 

tudo, desde o espaço exterior, até saúde mental, da opinião 

pública até atuação sexual, é marcado como objeto para experts. 

Pessoas têm medo de comer uma fruta ou bater na bunda de 

uma criança sem pedir aprovação de um especialista conhecido 

pra não se desviar da razão. 
2 

                                                           
2
ROSZAK, Theodor. Kontrakultura Razmatranja o Tehnokratskom Društvu i Njegovoj Mladenačkoj 

Opoziciji. Zagreb: Naprijed, 1987, p 191. Tradução livre. 



 

Diante disso as instituições de ensino parecem estar voltadas para esse 

conhecimento relativo, ou seja, que leva em conta um ponto de vista para análise de um 

objeto, o que direcionaria o estudo a se basear em simbologias criadas por ele mesmo 

através de padrões analíticos, quantitativos e comparativos, em detrimento de uma 

busca do saber absoluto que levaria em conta métodos mais reflexivos, contemplativos 

intuitivos de pesquisa. 

Henri Bérgson no livro O pensamento e o Movente (1934), no capítulo 

―Introdução a Metafísica‖, discorre sobre o assunto: 

 

Vê se facilmente que a ciência positiva tem por função habitual 

analisar. Trabalha, portanto antes de tudo, com símbolos. Mesmo as 

mais concretas ciências da natureza, as ciências da vida, atêm-se as 

formas visíveis dos seres vivos, de seus órgãos, seus elementos 

anatômicos. Comparam as formas umas às outras, reconduzem as 

mais complexas às mais simples, enfim, estudam o funcionamento da 

vida naquilo que, por assim dizer é seu símbolo visual.
3 

 

O ponto a se refletir é porque existe uma tendência para que esta corrente da 

ciência positiva seja alicerce do desenvolvimento do conhecimento humano na 

sociedade. Esta questão ainda é bastante turva, mas podemos observar que esta condição 

racional imposta em nosso meio reflete diretamente nas condições de vida e nas 

relações sociais atuais. 

Desde o primeiro contato com a escola o indivíduo é induzido a condicionar 

o seu pensamento e sua busca pelo saber desta maneira relativa, linear, científica. 

Métodos, técnicas e conceitos são aplicados de acordo com as regras pedagógicas 

através de fórmulas didáticas desenvolvidas pelos mesmos estudos lineares. Os 

conhecimentos aplicados aparecem como verdadeiras rochas imóveis do saber nas 

provas e testes periódicos. 

Antes da metade do século XIX não havia sistemas de educação pública, 

quem tinha acesso aos estudos e pesquisas eram aqueles que tinham condições de pagar 

                                                                                                                                                                          

 
 

3 BERGSON, H. ―O pensamento e o movente‖. In: Cartas, conferências e outros escritos. Coleção: Os 

pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1974, p 264. 

 
 



os serviços oferecidos pela igreja. A ideia revolucionária de oferecer educação a todos, 

financiada por impostos, veio com os ideais iluministas da revolução francesa e surgiu 

de uma necessidade da época de capacitar mais pessoas para alavancarem uma 

estruturação social propícia para o desenvolvimento econômico requerido pela 

revolução industrial. Mas esta ideia revolucionária resultou em padronizar aquilo que 

entendemos por inteligência, todo tipo de conhecimento passou, aos poucos, a estar 

estritamente ligado às instituições de ensino e o conceito de inteligência passou a ser 

mal entendido pela maioria como a habilidade acadêmica que se regra por certas 

deduções lógicas e o conhecimento dos clássicos. Então surgiu um abismo entre o 

conhecimento acadêmico e o conhecimento não acadêmico e a valoração de um em 

detrimento do outro. O mesmo distanciamento que existia entre os cidadãos romanos e 

os outros que viviam fora do império e por este fato eram tidos sob o estigma da 

barbárie. Toda esta valoração depende do ponto de vista de quem detém o poder. 

   O que acontece hoje é que o nosso sistema educacional ainda segue a 

mesma lógica do sistema que foi criado na revolução industrial. Essa estruturação e 

institucionalização do conhecimento nos trouxeram muitas benesses, mas muitas vezes 

age como uma barreira do aprendizado, uma ―seleção natural‖ na adaptação ao método 

de estudo, onde aqueles que acham respostas diferentes daquelas que se encontram nas 

páginas do livro do professor são considerados, pelos outros, e muitas vezes por si 

mesmos como não inteligentes. Ou seja, pessoas são condicionadas a acharem sempre a 

mesma resposta para tudo, em detrimento do pensamento divergente, que consiste em 

buscar o mais numero de respostas para um problema. 

Podemos perceber que o estudo nas escolas brasileiras segue esta mesma 

lógica de condicionamento racional; os alunos são separados em faixas etárias e tem que 

passar por fases de estudo seguidas por avaliações onde têm que provar a apropriação 

do conteúdo dado de forma correta ao invés de desenvolver uma racionalização crítica 

deste conteúdo. Assim a escola funciona como uma fábrica e faz com que desde 

crianças nos adaptemos a esta forma de desenvolvimento da consciência que foi 

pensada para formar indivíduos capazes de se adequar a um esquema de produção que 

muitas vezes gera um desconforto nos alunos que não conseguem se adaptar aos 

métodos de ensino, fazendo com que eles por fim acabem se desinteressando pelos 

assuntos abordados na escola. 

Não é meu objetivo aqui atacar o cientificismo exacerbado ou o positivismo 

lógico em si, mas sim criticar o fato de que esta linha de reflexão pareça ser a nossa 



única opção neste meio social. Parece-me que condicionar todos os indivíduos a uma 

mesma lógica de conhecimento é castrar as possibilidades de múltiplos resultados e uma 

variedade rizomática de temas abordados para serem explorados e descobertos. 

E hoje em dia parece não se ter escolha sobre o quê ou como devemos 

aprender. Parece ser mais que apenas senso comum que, salvo os casos que acontecem 

de um em um milhão como os futebolistas famosos ou de grandes ídolos pop como 

Silvio Santos e outros produzidos pela indústria cultural, é imperativa a lógica de que 

quem estuda consegue um bom diploma e consequentemente um bom emprego; quem 

não estuda não consegue trabalho e logo fica à margem da sociedade. 

Ao menos eu, não me lembro de ter tido escolha sobre querer ou não entrar 

no jardim de infância e nos seguintes longos anos de ensino básico e médio, e acredito 

que, como muitos aos 18 anos, tinha o pensamento de que o estudo através das 

instituições de ensino era o melhor caminho para ―subir na vida‖, pra se tornar 

independente ou apenas para conseguir subsistir no meio social. Então segui o curso 

―normal‖ de uma criança de classe média e me empenhei em seguir os padrões de 

raciocínio impostos pelo sistema de educação brasileiro até aqui, o ensino superior. E 

por mais que as escolas pareçam ter propostas diferentes (eu mesma já estudei em vários 

estados do Brasil; Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Brasília, em colégios 

públicos, católicos, militares, tradicionais e mais liberais), no fim, na minha experiência, 

todos utilizaram o mesmo padrão de aplicação do conhecimento. Digo aplicação, pois o 

conteúdo dado nas escolas nos é aplicado como uma injeção, não temos escolha sobre o 

que queremos ou precisamos aprender, aprendemos o que está nos livros, no currículo, 

na normatização educacional. Ficamos horas sentados em cadeiras tentando aprender 

teorias e conceitos, ao invés de experienciarmos as questões que remetem a nossa vida, 

ao que está ao nosso redor. Assim sabemos responder às perguntas da prova, mas não 

conseguimos resolver problemas relacionados com o dia a dia. Em outras palavras, 

decoramos que o corpo humano é composto de tecidos, órgãos, sistemas, decoramos 

que os alimentos podem conter proteínas, vitaminas, carboidratos e minerais, mas o 

nível de desnutrição e obesidade é cada vez maior mesmo para quem possui esses 

conhecimentos decorados e tirou nota máxima na prova de biologia. 

Ao chegar à Universidade temos uma breve sensação de podermos escolher 

aquilo que vamos estudar, mas os longos anos de condicionamento de raciocínio nos 

fazem continuar seguindo a mesma linearidade de pensamento e, além disso, esta fase 

conta com outra estrutura rígida, a do imperativo da cientificidade e da especialização. 



Friedrich Nietzsche há de se fazer mais claro; 

E agora pense-se em uma cabeça juvenil, sem 

muita experiência da vida, em que cinquenta críticas desses 

sistemas são guardados juntos e misturados – que aridez, que 

selvageria, que escárnio, quando se trata de uma educação para 

a filosofia! Mas, de fato, todos reconhecem que não se educa 

para ela, mas para uma prova de filosofia: cujo resultado, 

sabidamente e do hábito, é que quem sai dessa prova – ai, dessa 

provação! – confessa a si mesmo com um profundo suspiro: 

―Graças a Deus que não sou um filósofo, mas cristão e cidadão 

do meu Estado‖! 
4 

 

Assim forma-se um jovem adulto adaptado a reproduzir técnicas e métodos. 

Sobressaem aqueles que conseguem uma virtuosidade perante as mesmas. E ao passo 

em que, não é incentivada a contraversão, reflexão, ou negação dessas regras, se forma 

uma grande resistência àqueles que querem repensar questões fundamentais do 

conhecimento. 

Deparamos-nos na sociedade com uma valoração extrema de produtos e 

humanos, especializados, ―de ponta‖ que tem soluções para casos específicos e 

individuais. Assim, a maioria das universidades voltam seus olhares para tais valores 

sociais e sob a lente da especialização o conhecimento se desdobra linearmente: 

estudando sobre uma tese A formula-se, a partir dela, uma tese B. Esta última gera 

outras específicas B¹ e B², e a partir delas surge uma tese C que descarta B¹ e dá 

margem a C¹ C² e C³, e assim sucessivamente. Mas acontece que o que chega à 

sociedade é apenas D³, que já descartou infinitas possibilidades anteriormente. Então 

para o jovem estudante torna se importante refletir sobre D³ e não sobre a questão inicial 

que fez surgir a tese A. Em outras palavras é induzido por esse sistema de 

especializações ser mais importante saber tudo sobre um Ipad e aprender como torná-lo 

mais eficiente do que descobrir novas possibilidades em torno da eletricidade e da 

comunicação. E continuamos obesos e desnutridos. 

 

A primeira teoria adequada tem o direito de 

prioridade sobre teorias posteriores igualmente adequadas’. Sob 

esse aspecto, o efeito da condição de coerência é similar ao 

efeito dos mais tradicionais métodos de dedução transcendental, 

de análise de essências, de análise fenomenológica, de análise 

linguística. Contribui para a preservação do que é antigo e 

familiar, não porque seja portador de qualquer 

                                                           
4
NIETZSCHE, Friedrich. ―Schopenhauer como Educador”. In: Considerações Extemporâneas. 2 Ed. São 

Paulo: Abril Cultural, 1978. (Col. Os Pensadores), P.81 
 



inerente vantagem — não porque esteja melhor fundamentado 

na observação do que a alternativa de sugestão recente ou 

porque seja mais elegante — mas apenas por ser mais antigo e 

familiar. 
5 

Há de se fazer a observação de que nosso raciocínio naturalmente não é 

linear, tendemos a ter ideias múltiplas sobre temas variados simultaneamente que não se 

encaixam em ordens numeradas. Se fossemos colocar nossas ideias em um papel da 

forma como elas se configuram em nossas mentes elas seriam mais similares a um 

rizoma ou a uma galáxia do que com linhas que seguem as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. (ABNT) Aliás, a própria configuração do nosso cérebro 

tem essa imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da estrela cluster NGC 346. 

Fonte: http:// 

www.astronoo.com/pt/galaxias.html 

 

 

 

 

 

Neurônios. 

Fonte: 

http://.abril.com.br/noticia/ciencia/medo-

estimula-nascimento-de-novos-neuronios 
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A importância da reflexão sobre a atual vertente de estudos é tentar observar 

como este modo de pensar influencia na nossa organização social e consequentemente 

na formação da mentalidade de cada indivíduo. Sendo assim um modo direto de 

influência na arte por meio do artista. E também como este modo de pensar influencia 

diretamente na arte quando a mesma é estudada seguindo esta lógica positivista. 

Seria lógico pensar que pessoas que alcançaram sucesso no meio linear 

sejam naturalmente capazes de agir em um campo fora desta condição?  Em outras 

palavras, seria possível pensar que um curso de Artes Cênicas dentro de uma 

universidade que exige provas cabais de que o indivíduo está condicionado (diploma de 

2º grau e vestibular) forme artistas? 

 

1.2 

Em uma tentativa muito vaga de entender a arte podemos percebê-la como 

uma atividade humana relacionada com manifestações de percepção de ideias e 

emoções, expressão da consciência ou inconsciência humana ou até mesmo uma 

representação ou contemplação da realidade. Mas temos que destacar o fato de que a 

maioria dos artistas acorda que ela não precisa de certezas, mas sim de sensibilidade, 

não precisa encaixar-se em regras ou rótulos e não precisa ter a aceitação de todos, e 

também ela pode causar diferentes efeitos, não precisando chegar sempre ao mesmo 

resultado. 

Pensando então no nosso meio onde o cientificismo positivista é a tendência 

da maioria (esta última a qual estamos sempre submetidos, graças ao nosso sistema 

democrático), surge a incompatibilidade da arte com os modos de compreensão da vida 

aos quais estamos todos condicionados ao esquema educacional que nos é oferecido (ou 

imposto). A atividade artística e criativa, por sua natureza, requer algo muito mais 

liberal do que o nosso esquema fordista de educação para florescer – não subentendam 

aqui libertinagem, embora às vezes seja conveniente. É preciso ser mais flexível em 

relação às teorias, dogmas, paradigmas, e entender que uma indústria educacional que 

forma indivíduos a partir de fórmulas, classificações, e avaliações não deixa muito 

espaço para o florescer da criatividade. 

Dentro de tais instituições/indústrias estamos todos submetidos às mesmas 

regras de raciocínio, comportamento, tempo e espaço. Submetendo todos às mesmas 



condições, cerceamos a diversidade e a criatividade. A repetição é o que estamos 

aprendendo diariamente, a espontaneidade atrofia-se com o tempo. Este não parece ser 

um terreno frutífero para ideias originais, como dar espaço aos artistas em potencial se 

estes estão presos à mesma condição mental de todos? 

A arte não se encaixa na lógica de cópias, assim como não se encaixa na 

lógica de utilidade que é seguida pelo cientificismo. Para a ciência o foco é aquilo que 

possa trazer resultados certos, palpáveis, que seja útil para as pessoas, que desenvolva 

avanços para a vida prática, tecnologias, e desenvolvimento no mundo material. Neste 

meio a arte se perde, pois não pode ser usada. Por mais que entendamos sua utilidade 

como meio de expressão, libertação da mente humana, ou até mesmo um meio de se 

livrar dos males e infortúnios da vida, e que possamos compreender que ela seja muito 

saudável para os indivíduos e para o meio social, para a ciência estes resultados são por 

demais subjetivos. Assim arte se torna algo que não tem utilidade concreta, que não 

pode ser estabelecida em padrões, ela não tem resposta para uma das principais 

preocupações da ciência; a previsão de resultados. 

É fácil perceber que este estilo de pensamento é dominante em nossa 

cultura; nas instituições de ensino as ciências exatas tem muito mais valor que as 

ciências humanas e o estudo de artes fica ainda abaixo desta última em uma escala de 

importância. E é regra na maioria das famílias que é mais importante ter o diploma da 

escola do que se dedicar a algum curso artístico à parte. É comum ouvir dos pais frases 

do tipo ―Se não tirar nota boa eu te tiro do balé.‖ A arte tem que pensar no imaterial, ela 

é imaterial, e na lógica do materialismo que seguimos hoje, a arte se encontra dentre as 

últimas prioridades. 

Mesmo com esta barreira da estrutura social, onde a arte não possui muito 

prestígio (salvo os casos de grandes ídolos da indústria cultural, para as massas e os 

renomes da vanguarda para uma minoria intelectual) existem aqueles que desejam ter a 

arte como prioridade em suas vidas. Para isso eles têm que recorrer a cursos particulares 

de artes, a escassos estudos públicos sobre o assunto ou, por fim, aos estudos 

acadêmicos. 

Quanto a estudo e pesquisa teatral, Patrice Pavis em seu Dicionário de 

Teatro (1987), diz que o estudo do teatro produz técnicas de aprendizagem 

especializadas em si, que se baseia em outras disciplinas científicas como a biologia, 

psicologia, etnologia ou medicina para estruturar os saberes do campo teatral e tentar 

prever seus resultados; diz que não existe instituição onde se pode estudar o teatro por 



completo e que as pesquisas teatrais estariam restritas aos eruditos, concentrada nas 

universidades e que exige certificados para uma publicação válida. 

Lembrando o que foi dito no subcapítulo anterior, nas universidades a lógica 

racionalista linear ainda é imperativa. Nas academias inúmeras teorias surgiram a partir 

do tema arte. Para entendê-la, tentar defini-la ou classificá-la em tipos, e por vezes 

separar o que é arte do que não é. Formalismo, expressionismo, estruturalismo, 

experiência estética, são temas que ocupam páginas de espessos e variados livros de 

teoria e filosofia, mas que não nos pode dar um conceito sobre o que é arte. 

 Observamos os pontos que convergem entre as obras de arte conhecidas 

para tentarmos compará-las, mas ainda sim parece que estamos muito distantes de achar 

uma definição que explique a arte e contemple suas inúmeras formas. Podemos apenas 

associar uma definição que venha de encontro com as produções que foram aceitas 

como obras de arte até hoje. 

Ou seja, a arte na prática, parece muito mais volátil do que qualquer teoria, e 

apenas a partir do que já foi produzido, analisado e definido como obra de arte podemos 

ter um objeto de estudo. Diante desta dificuldade de saber o que é arte, qual é a 

importância para um artista de se ater a estas teorias cientificas? Qual o perigo de crer 

em uma teoria da arte como se crê em uma teoria da engenharia? Já que a arte não 

deveria pretender possuir rótulos ou interpretações únicas e deveria ser livre pra não 

explicar nada ou, explicar tudo de uma vez, por que deveríamos focar tanto em 

classificar que arte é essa aqui ou aquela outra, entender quais são seus princípios, 

fundamentos, padrões das obras de arte mais famosas e como eles devem ser executados 

com primazia? 

A ciência positivista trata do mundo objetivo, de soluções para o mundo 

material, e mesmo assim é apenas uma forma de conhecimento, que temos que 

reconhecer que embora seja tratada como tal, não é sempre certa e nem benéfica. Ainda 

é bastante falha e não entende tudo que se propõe a entender. Isso porque para essa 

ciência a análise do mundo objetivo é a única importante, verdadeira e palpável, e o 

mundo subjetivo não é considerado em seus estudos e por muitas vezes considerado 

inexistente. 

Este materialismo que extingue o subjetivo nos ramos das ciências exatas, já 

atingiu com força as ciências humanas e aos poucos vai tomando conta dos estudos 

artísticos e por consequência das obras. A meu ver, esse processo de padronização de 

estudo onde é subjugado aquilo que não tem comprovação, análise ou nexo, influência 



diretamente na criação do artista pois acaba por acostumá-lo a criar do mesmo modo 

que ele percebe a arte, por análise racional, metas em resultados premeditados, de 

acordo com classificações e teorias. Faz o artista caminhar no rumo linear da 

especialização onde desenvolve técnicas e métodos em cima das pesquisas antes 

realizadas. Assim surgem padrões estéticos que desenvolvem linguagens artísticas de 

uma forma restrita aos conhecedores de tais estudos. 

Obviamente não podemos dizer que estas instituições de ensino positivistas 

não tenham sido base para grandes obras de arte, mas talvez possamos sim dizer que é 

uma grande barreira a ser transgredida para muitos artistas que se aventuram neste meio. 

Mas se esse é um dos poucos caminhos que é oferecido pela sociedade então entramos 

em outra questão; quem tem acesso a esses estudos? É preciso observar que é apenas 

uma minoria que tem tempo e recursos financeiros para se dedicar a uma atividade que 

não é prioritária no meio social e que não é muito monetariamente compensadora para a 

maioria dos praticantes. Quem não faz parte desta minoria e mesmo assim quer entrar 

no meio artístico tem que ser muito corajoso para enfrentar as inúmeras dificuldades 

financeiras e outros preconceitos sociais. 

A arte, quando se torna objeto de estudo nos moldes da ciência 

contemporânea, passa a ser propriedade das instituições e, portanto torna-se conhecida 

apenas por uma elite intelectual, assim ela se desdobra em um circulo hermético de 

pessoas dentro da sociedade. Não é a toa que a grande parte da massa da população 

brasileira de hoje diz que não entende nada de arte, principalmente quando se trata de 

exposições de obras visuais ou performances contemporâneas em geral. Quando esta 

arte hermética é tida como a arte profissional, estudada e diplomada é fechada uma 

porta para a livre expressão do potencial artístico de quem nunca estudou sobre o 

assunto e não entende esta linguagem e seus desdobramentos. E aos poucos a arte deixa 

de ser a livre expressão de um povo e passa a ser o produto de uma classe. 

Antes de ingressar na Universidade eu nunca havia pensado em tomar este 

rumo como meu caminho profissional. Apesar de sempre ter frequentado cursos de 

dança, de ter apresentado em vários teatros, nunca tinha passado pela minha cabeça que 

a arte poderia ser a minha profissão. Talvez por ainda não ter conhecido excelentes 

artistas de sucesso, que não eram os superfamosos, ídolos que ocupavam um pedestal 

muito distante da realidade que eu conseguia me imaginar. Mas num desatino 

adolescente, onde não me preocupava muito com meu futuro distante, ou minha 



estabilidade financeira, desisti da Química, minha certeza de infância, e me inscrevi 

para Artes Cênicas. 

Logo no primeiro semestre senti um desconforto com o meu baixo nível de 

conhecimento técnico sobe o assunto em comparação aos meus colegas, minhas 

experiências com teatro foram sempre mais focadas na criação do que na técnica. Então 

durante o curso estive muito preocupada em aprender e aprimorar certas técnicas que 

me interessavam. No fim do curso esse desconforto voltou. Logo numa uma das 

primeiras aulas da disciplina Metodologia de pesquisa em Artes Cênicas (que é a 

primeira das 3 etapas que temos que passar para o trabalho final do curso) o professor 

orientador sugeriu um exercício que, segundo sua explicações, era para nos 

conhecermos melhor. A proposta era que trouxessemos uma apresentação de 25 

segundos onde iríamos mostrar o que sabiamos fazer melhor. 

Tive muitas dúvidas em muitas estâncias: O que é saber fazer alguma coisa? 

Seria o que mais eu faço ou aquilo o que eu me sinto bem fazendo? Ou talvez seria 

aquilo que todos dizem que eu faço melhor?  O que eu realmente sei? Aquilo que me é 

espontâneo ou aquilo que eu já mecanizou? O que é preciso para dizer que sei alguma 

coisa? Como julgar o que é melhor? Melhor pra quem? Será que eu teria algo para 

mostrar aos meus colegas que fosse suficientemente bom para me apresentar como 

artista? Não me sentia capaz de provar que tinha uma habilidade virtuosa que merece 

ser apreciada, assim, objetivamente e sem chance para segundas interpretações, em 25 

segundos, como num show de calouros. 

Me senti obrigada a pensar linearmente; hierarquizar, analisar, relacionar, 

coisas sobre mim mesma, sobre aquilo que julgo serem minhas habilidades. Precisei 

então levar em conta os padrões sociais vigentes. O que eu sei fazer melhor? Não 

entendi poque deveria me rotular assim. 

Estava bastante incomodada com a situação, então para criar alguma coisa 

levei em conta o contexto geral da situação: Eu estava na universidade dentro de uma 

sala de aula e o público era composto por colegas de classe e o professor proponente do 

exercício. A princípo pensei em demostrar minhas motivações artísticas como aquilo 

que sabia fazer melhor. Pensei em mostrar como tento misturar ativismo político com 

arte, dançar. Devaneei fazer um vídeo meu dançando em diferentes luares de proibido 

acesso como dentro do congresso, ou no palácio do planalto. Mas pensei de novo e me 

questionei: por que não fazer isto de uma forma real, de uma forma que realmente 

demosnstre minha indignação com tais regras e rotulos sociais estéticos aos quais nem 



as aulas de arte me poupavam? A qual estereótipo me rotulariam neste meio? 

Então no dia da apresentação em meio a cantos líricos, e virtuosas tecnicas 

corporais, chegou a minha vez de me expor. Sentei no meio da sala com um livro de 

filosofia existencialista na mão, dei o sinal para minha amiga Mari começar a marcar o 

tempo, ela avisa  - Começou. Eu abro o livro, tiro de dentro papel de seda, tabaco e 

haxixe. Enrolo um cigarro com os ingredientes, acendo e seguro a fumaça. 

Imediatamente a sala começa a ser envolvida com o perfume doce do fumo. Ainda 

faltam aproximadamente 13 segundos. Continuo segurando, Mari avisa o término dos 

25 segundos. Solto a fumaça, agradeço, saio de cena. 

 

1.3. 

 

O caminho escolhido por mim para tentar me tornar uma artista foi o 

caminho dos estudos acadêmicos, me dediquei aos estudos teóricos e práticos dentro da 

universidade e fora dela. Mas na reta final percebi que não tenho os quesitos 

nescessários pra ser considerada uma artista profissional. 

Depois da apresentaçao da minha cena surgiram muitos comentários 

negativos sobre ela. Alguns acharam falta de respeito para com os colegas que estavam 

fazendo apresentações sérias. Um longo texto foi postado por um aluno no blog fechado 

da disciplina e contava  com vários comentários de apoio dos alunos da turma. O texto 

mostrava a indgnação do aluno perante a atitude de outros, que naquela altura do 

campeonato ainda não sabiam o que era aquilo que eles sabiam fazer melhor. Dizia que 

um artista para ser profissional hoje, deveria saber fazer muitas coisas, e ser muito bom 

nelas, pois o mercado de trabalho está cada vez mais exigente com os atores, e aqueles 

que perdem tempo devaneando ao invéz de focar no aprimoramento das habilidades 

artísticas estariam perdidos no mundo fora da universidade. 

O que ocorre quando temos a arte como objeto de estudo neste atual estado 

das organizações humanas, onde as preocupações são demasiadamente voltdas para o 

progresso da ciencia, é uma agonia em tentar encaixar arte nesta lógica posistivista, 

onde tudo pode ser examinado e verificado. É uma tentiva de prever resultados em torno 

do sentimento humano, uma tentativa de classificar em estilos e conceitos o que deveria 

ser livre expressão. Estamos demais preocupdos em fazer que a arte, algo tao subversivo 

quanto o inconsciente, o sentimento primal, tenha valor neste meio empirico onde só 

tem respeito aquilo que é racional, que tem nexo.  A arte não deveria buscar seu valor no 



meio cientifico com os mesmos metodos racionais dos laboratórios, pois isso significa 

tolhir a imaginação com uma preocupação exacerbada com um resultado que precisa ser 

preciso.  A arte deveria buscar seu valor neste meio, se adimtindo como um contraponto 

da ciência. Não  contrário segregado, mas complementar. Uma maneira de encarar e 

interagir com a vida tão verdadeira quanto deveria ser a ciência, mas que não precisa 

comprovar essa veracidade com os métodos científicos. Isso significaria deixar fluir a 

outra parte do ser humano que hoje em dia encontra-se bloqueada na maioria das 

pessoas. A intuição, a imaginação, a magia estariam livres para ser verdadeiras, e a 

inspiração encontraria mais vias livres de acesso à mente humana. 

Muitos alunos estão preocupados com o mercado de trabalho, com as 

ofertas e procuras do mesmo. Também têm essa preocupação alguns professores, e o 

currículo acadêmico. Obviamente isso parece bastante razoável ao levarmos em conta 

que raramente alguém vai conseguir sobreviver sem ganhar dinheiro. Então vemos que 

a arte dentro da universidade não está atrelada somente ao cientificismo, mas também 

ao capitalismo, suas regras de mercado, moda e propaganda. Sem vender sua arte, como 

poderia ser a sobrevivência do artista? A arte, sob este ponto de vista, passa a ter que se 

adaptar às leis do mercado, da compra, da venda e do consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

ARTE OBJETO DE CONSUMO 

 

“Tempestades humanas são piores que maremotos.” 

Victor Hugo 

2.1. 

 

A humanidade está sempre sedenta pela superação. Ela gastou muito de sua 

energia para desenvolver a si mesma e transformar o mundo ao seu redor. Neste rumo, o 

ser humano se mostrou como um ser possuidor de uma consciência complexa e 

audaciosa, capaz de intervir no mundo como nenhuma outra espécie ousa fazer. A 

humanidade desenvolveu ciências encantadoras que nos fazem únicos pois somos 

capazes de organizar, padronizar, prever resultados de nossas ações, construir 

mecanismos e máquinas complexas e perfeitas. Esta nossa peculiaridade enquanto ser 

vivo tornou muitos seres humanos orgulhosos de sua inteligência e de seus poderes 

transformadores. Assim, se sentiu capaz de desafiar qualquer lei, seja ela natural ou 

divina. Isso nos mostrou a faceta bela e complexa da natureza, e como temos condições 

de acompanhá-la. Mas quando tomamos conhecimento de certas consequências das 

transformações humanas como guerras, poluição, destruição do meio ambiente, redução 

gradativa da biodiversidade, reparamos que não soubemos como acompanhar a 

natureza, e acabamos nos afastando dela. Então surge a necessidade de perguntarmos a 

nós mesmos se entendemos bem a questão do desenvolvimento, progresso e superação. 

Isso porque nossos esforços para nos tornamos mais desenvolvidos, para encher o 

mundo de tecnologias espetaculares, nos trouxe junto do orgulho da inteligência a 

degradação da natureza, as mazelas sociais, as armas, o imperialismo, a ―filosofia de 

consumo‖, monoculturas, lucro, escravidão, etc. e tudo isso questiona a nossa própria 

sobrevivência e a nossa saúde física e mental. 

Hoje vivemos em uma sociedade estruturada pelas bases do capitalismo que, 

em uma visão superficial, significa que estamos atrelados à sociedade de mercado, da 

compra e da venda, onde o valor monetário mede o nosso trabalho, nossas posses, nosso 

papel na sociedade. Segundo Ernst Mandel estamos agora vivendo o 3º estágio de uma 

sociedade capitalista, que evoluiu do capitalismo de Mercado, para o capitalismo 



Imperialista e que agora se configura como capitalismo globalizado6. Esta 3ª fase é vista 

como a apoteose desse sistema, onde a mercadoria e as regras do mercado estão em 

dimensões globais, onde não existe lugar que esteja totalmente livre desta condição, 

nem na natureza nem no inconsciente das pessoas. Qualquer pedaço de terra está 

atrelado às regras da propriedade, e a relação entre as pessoas está cada vez mais sob o 

domínio dos valores monetários que as circundam. 

Na sociedade capitalista estamos sob a ordem do imperativo econômico, 

têm mais facilidade para agir aqueles que possuem recursos financeiros para tal. Este 

imperativo age em muitas estâncias da sociedade diretamente, é nítida a influência do 

poder financeiro sobre estruturas-base da nossa organização social como a política, a 

educação e a ciência entre outros. Além disso, o econômico também influencia 

indiretamente em muitos outros aspectos da vida pessoal. 

Dominando a Política, a educação e a ciência o imperativo econômico 

controlou facilmente a sociedade, com a ciência ele tem o trunfo, o objeto de desejo da 

própria humanidade. É o objeto de barganha que todos querem, o produto. Quando 

dominada pela ânsia do lucro, a política garante que os investimentos do capital público 

sejam direcionados para os fins mais lucrativos e não para as necessidades básicas da 

sociedade. A influência do capital na educação garante a capacitação dos indivíduos em 

reproduzir as regras necessárias para a manutenção do progresso e da ordem. 

A Política, em seus esquemas corruptos de milhares de dinheiros, é também 

financiada por grandes empresas, as mesmas que financiam as grandes tecnologias, que 

lançam no mercado produtos caríssimos enquanto a formação educacional da maioria 

das pessoas é negligenciada. Ora, o preço do produto diminuiria bastante se todos 

fossemos capazes de pensar nossas próprias tecnologias e soluções para as nossas vidas. 

O imperativo econômico que rege o nosso mundo hoje, não está interessado na 

diversidade, no respeito, nas possibilidades infinitas da consciência humana, mas apenas 

no lucro. 

A ciência positiva, tecnológica e especializada tem seu auge junto à 

apoteose do capitalismo global.  A ciência está muito ligada ao capital, já que é este que 

proporciona os meios para as pesquisas e estudos. Os métodos destas ciências exatas 
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positivas são copiados pelas dimensões da sociedade. O avanço tecnológico racionalista 

e empírico deslumbra a sociedade que quer, como a ciência positivista, saber para 

prever e prever para agir. Junto com este encantamento cria-se uma aversão à 

irracionalidade forma-se uma barreira contra a tradição mitológica ou mística, contra 

revitalização de ontologias e qualquer outra coisa que não esteja de acordo com a lógica 

de verificações, fórmulas, correções, sistematizações, classificações e comprovações 

taxonômicas. O imperativo econômico, que tem como única meta não o 

desenvolvimento, mas o lucro, soube muito bem como utilizar a ciência para seus fins. 

Produtos espetaculares são o alicerce do capitalismo tardio, termo usado por 

pensadores da escola de Frankfurt em seus escritos, dentre eles, Theodor Adorno e Max 

Horkheimer, para descrever esta última fase do capitalismo e nesta fase busca-se sempre 

empreendimentos de sucesso. A consolidação de um sistema único de educação que 

vem sob o disfarce de uma ―chance igual para todos‖ desemboca na massificação dos 

resultados dos estudos. A escola é obrigada a seguir um padrão metódico de ensino, o 

conteúdo é o mesmo para todos os alunos em todas as escolas. O currículo do MEC, os 

regimes de trabalho didático repelem as capacidades que não são previamente esperadas 

pelos planos de aula. A normatização exige por meio de avaliação e controle o constante 

ajustamento do ensino aos resultados esperados pelos investidores de tal educação. 

Escolas e universidades bem como outras instituições públicas passam a ser 

órgãos produtores de mercadorias de sucesso, o descaso do estado com a educação 

pública faz com o que estudantes tenham que se tornar clientes de instituições privadas 

de ensino. Estas últimas ainda mais interessadas com o lucro do que com a qualificação 

do estudante. O prestador do serviço passa a ser o professor, que tem o seu trabalho 

reconhecido de acordo com o sucesso que o seu negócio (pesquisa) alcança. ―Publish or 

Perish‖ (Publique ou pereça) é uma máxima entre os acadêmicos.  Seja este 

investimento vindo de capital público ou privado, eles são aplicados nos projetos de 

interesses dos investidores, interesses específicos dos quais esperam-se sucesso/lucro. 

Como todos os filósofos da escola de Frankfurt já diriam, o capitalismo é 

mesmo invencível, pois ele pode se apropriar de tudo, banalizar, enfraquecer e 

transformar em produtos e lucrar muito com isso. Com a transformação da ciência 

positiva e da educação em simples produto – não qualquer um, mas o produto da moda, 

aquele que deve ser copiado como padrão e modelo a ser seguido - é feito um corte na 

percepção do todo. O produto é consumido alienadamente, os consumidores não têm 



noção de como se dá a produção, não conhecem a fonte geradora de tais produtos, 

apenas os consomem como se fossem imprescindíveis. 

O que Immanuel Kant chama de esquematismo7, o processo mental que o 

cérebro desenvolve para refletir, aprender, adaptar as multiplicidades de informações de 

sua experiência em conceitos fundamentais por ela desenvolvido, agora não é mais 

função do sujeito. O esquematismo é o primeiro serviço prestado pelo produto ao 

cliente. 

Estamos afastados da natureza, nossos meios por demais racionais e 

mercenários nos afastaram das crenças mágicas, fantasiosas, metafóricas. O modo em 

que consumimos e pensamos hoje nos afasta cada vez mais a inspiração, da fonte, da luz 

do sol do lado de fora da caverna. O cheiro da camomila que cresce nas montanhas 

andinas é totalmente diferente do cheiro que ela tem quando a compramos no mercado 

dentro de um plástico, não estamos nos aproximando de seu sentido quando a cortamos 

e analisamos, não podemos imaginar a função de sua existência na vida quando nos 

dizem seus compostos químicos. Esta alienação para com o mundo onde vivemos, nos 

traz a ilusão de que a importância do homem é maior que a da natureza, a ligação 

holística é cortada observamos tudo como resultados ou produtos assim perdemos a 

noção do todo, do rizoma em que estamos. 

 

O pós-modernismo é o que se tem quando o 

processo de modernização está completo  e a natureza se foi 

para sempre. É um mundo mais completamente humano que o 

anterior, mas é um mundo na qual a ―cultura‖ se tornou uma 

verdadeira ―segunda natureza‖. De fato o que aconteceu com a 

cultura  pode muito bem ser uma das pistas  mais importantes 

para se detectar o pós-moderno: uma dilatação de sua esfera (a 

esfera da mercadoria)...  a própria cultura se tornou um produto, 

o mercado tornou-se seu próprio substituto um produto 

exatamente igual a qualquer um dos item que o substituem... o 

pós-modernismo é o consumo da própria produção de 

mercadorias como processo... 
8 
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Com a influência das questões econômicas em tantos aspectos da nossa vida 

não é de se espantar que este também influencie na nossa cultura, no modo como 

agimos, nos relacionamos, criamos e nos expressamos. Considero que para as pessoas 

da minha geração (nascidos no final da década de 80, as quais desde o início da vida 

convivem com este estado do capitalismo globalizado tecnológico), seja muito difícil 

reconhecer neste fenômeno se é a cultura que sustenta e dá a base para a existência 

desse capitalismo tardio, ou se é o sistema que cria esta cultura de produção exacerbada, 

consumo, lucro e desperdício. 

Esta dificuldade de entender o atual momento explicita uma questão 

levantada por Fredric Jameson em Posmodernismo ou a lógica cultural do capitalismo 

tardio (2004) citado acima, de que vivemos uma época de perda da historicidade, e esta 

perda seria um dos alicerces para a constituição da cultura de nossa época. Enfim, 

muitos pensadores tratam da questão de nossa cultura nos dias atuais, alguns a chamam, 

em seu atual momento, de pós-moderna, outros de ultra-moderna, pós-industrial, etc., 

mas no final das contas percebemos que independente do nome que nosso momento 

histórico possa levar, em nenhuma das tentativas de defini-lo pode-se ignorar o fato de 

que hoje é preciso pagar para quase tudo que imaginemos realizar. 

Todos os dias temos que lidar com dinheiro de alguma forma. Comprar e 

vender, mas principalmente comprar, são ações que estão presentes na vida diária da 

esmagadora maioria da chamada civilização ocidental. Nesta, compra-se de tudo, desde 

comida a status social, de esposas a políticos, de roupas a respeito. Na nossa cultura é 

natural julgar as pessoas por aquilo que elas possuem, achamos que é possível inferir 

muito da personalidade de uma pessoa por aquilo que ela porta, a maneira que se veste 

ou o carro que tem. As pessoas são convencidas de que é possível se expressar por 

produtos que compram. A cultura contemporânea tem a característica de consumida por 

todos. Ela é vendida e tem que ser comprada para que seja legítima. A cultura hoje, 

assim como a ciência é produzida por especialistas, por quem pesquisa as tendências da 

moda, do marketing, e não pelas pessoas que a consomem. 

Em torno desta questão é que surgiu o termo Indústria cultural, utilizado 

talvez pela primeira vez por Adorno e Horkheimer no livro Dialética do esclarecimento 

(1946), e a partir dele nasceram os outros termos; cultura industrial, cultura de massa, 

produto cultural. E é perante estas criticas culturais que podemos observar o quanto 

nossa cultura muitas vezes se torna um bloqueio para a criação artística. 

2.2. 



 

 “A indústria cultural desenvolveu-se com o 

predomínio que o efeito, a performance tangível, o detalhe 

técnico, alcançaram sobre sua obra, que outrora era veículo da 

Ideia e com essa foi aniquilada... A tudo isso deu fim à indústria 

cultural. Embora nada mais conheça além dos efeitos, ela 

vence sua insubordinação e os submete à fórmula que substitui 

a obra.” 
Theodore Adorno e Max Horkheimer 

 

 

Neste meio onde tudo em nós é um produto em potencial, onde é até comum 

escutar pessoas falando que elas têm que saber como ―se vender‖, se produzir, se 

colocar no mercado, é um tanto quanto óbvio que a arte também esteja atrelada a essa 

lógica mercantil de compra e venda, de oferta e procura, e de propaganda que nos 

circundam. 

Uma das primeiras barreiras encontradas por aqueles que querem se 

envolver com produções artísticas é o financiamento das mesmas. Mesmo aqueles que 

se propõem a usar o mínimo de recursos possíveis, ou mesmo nenhum, de uma forma 

ou de outra tem que se preocupar com questões financeiras nem que sejam relacionadas 

à alimentação ou transporte. 

Então o artista tem que sobreviver, e se ele não tem outras fontes de renda, 

tem que acabar vendendo sua arte, mas para conseguir sucesso em suas vendas, suas 

obras têm que estar de acordo com aquilo que é vendável, com o que as pessoas querem 

comprar. Se a obra não tem essas características, adapta-se para que ela possa adquirir 

mais compradores, ou para ser aprovada em um edital de financiamento público ou 

privado. No caso de financiamento privado os possíveis patrocinadores dessas obras 

são, em sua maioria, grandes empresas que vão escolher quais obras são interessantes 

para veicular o nome da firma, e assim obter retorno com divulgação, portanto 

obviamente, não serão patrocinadas obras que contradizem a ideologia da empresa ou 

do sistema em que vivemos. E no caso dos editais públicos os contemplados são aqueles 

que conseguem, racionalizar e enquadrar sua obra ou ideia artística, nos moldes da 

normatização e da formalidade. Muitas vezes os projetos são escritos de acordo com o 

que a comissão avaliadora quer ler e não de acordo com o que o artista quer falar. 

Não temos como escapar da indústria cultural, ela tem a capacidade de 

fagocitar todas as ideias e reproduzir apenas aquilo que favoreça a sua sustentação, ela 

trata de afirmar em seu conteúdo a sua importância e reproduz as formas de comodismo 

e alienação para se manter lucrando. A única forma de sobreviver dentro desta indústria 



é adaptando-se aos estereótipos e preconceitos que a mesma cria, pois se algo é contra a 

moral construída logo é veiculado como inválido ou mentiroso, ou então é incorporado 

aos produtos da indústria. O exemplo mais clássico onde podemos ver essas duas 

estratégias do marketing cultural, é o sucesso de vendas de camisas e produtos com o 

rosto de Che Guevara, enquanto o mesmo é tido como vilão pelas grandes mídias. O 

que significa que a indústria pode lançar certos produtos que vão contra ela assegurando 

assim o consumidor rebelde. 

A indústria cultural baseia-se no anseio pelo lucro e deslanchou quando foi 

observado que era possível enriquecer a partir dos desejos mais íntimos das pessoas. Na 

década de 1950, Edward Bernays, o primo capitalista de Sigmund Freud, ficou famoso 

nos Estados Unidos como o pai da propaganda, utilizando os estudos do primo sobre o 

inconsciente das pessoas para tornar suas técnicas persuasivas de venda infalíveis. 

Assim, no desenvolvimento dessa linguagem mercantil, valores e significados foram 

subvertidos pelo mercado. Tornou se possível vender felicidade em uma lata de 

refrigerantes, liberdade em um maço de cigarros e até amor em um carro vermelho. A 

linguagem saturada em propagandas, na venda de produtos que só visam retorno 

financeiro, acaba por virar também um objeto, um produto. 

Na atual condição em que vivemos estamos submetidos ao bombardeio de 

informações. Grandes tecnologias e investimentos criaram um mercado da arte 

espetacular, grandes eventos e grandes ídolos chamam a atenção do público. 

Pesquisadores de padrões da moda e do consumo acabam influenciando diretamente nas 

produções artísticas que aparecem para nós como se fossem variadas e peculiares, mas 

que como a maioria dos produtos nas prateleiras dos mercados, são basicamente os 

mesmos dentro da embalagem, e se diferem apenas por rótulos de diferentes cores ou 

por flavorizantes artificiais de diferentes sabores. As distinções superficiais são 

difundidas como se fossem relevantes, então a fórmula substitui a obra e a falsa 

variedade acaba sendo mais um trunfo da indústria cultural para obter seus lucros. 

Como fica a situação da arte perante esta banalização da linguagem 

difundida fervorosamente em todos os meios de comunicação? Como gerar novos 

significados no imaginário do público se este está saturado pelas imperativas 

informações do mundo mercantil? Se a imaginação e a espontaneidade do consumidor 

de cultura estão atrofiadas tanto pelos motivos expostos neste capítulo e no anterior 

quanto por essa banalização da linguagem que a calcifica criando signos que não 

permitem outros sentidos além do explicitado nos clichês que reproduzem a lógica 



capitalista e nos impõem valores e significados, como podemos pensar em produzir e 

ser originais em um mundo de rótulos aonde o mais do mesmo vem sendo vendido a 

cada dia como novidade? 

Grande parte das pessoas considera a arte um sinônimo de entretenimento e 

diversão. Pelo menos as ―obras teatrais‖ mais consumidas são essas que se assumem 

como tal. Os besteiróis, musicais do tipo Broadway, ou aquelas que trazem no elenco 

lindos e lindas que estão na TV. A diversão supérflua e padronizada já era apontada 

pelos marxistas contemporâneos como mais uma forma de alienação e adequação do 

homem ao trabalho mecanizado. A diversão seria um prolongamento do trabalho, onde 

divertir-se significa estar de acordo, onde produtos tão mecanizados quanto o trabalho 

são oferecidos às pessoas como proposta de escape deste último, mas com a finalidade 

de que no dia seguinte ela esteja pronta para enfrentá-lo novamente. 

Grandes ídolos surgiram deste comércio de cultura, eles são a referência do 

sucesso, modelos que devemos seguir se quisermos ser grandes artistas. Assim cria-se a 

ilusão de que podemos ser grandes astros um dia, ou o contrário, desestimula aqueles 

que sabem que nunca chegarão neste patamar. Não podemos ter certeza, ou 

unanimidade em opiniões, ao dizer quais dos ídolos ou obras idealizadas são simples 

produtos da indústria e quais podem ser considerados artistas ou arte, mas devemos 

refletir sobre a relação das obras com este momento em que vivemos que é baseado na 

técnica, na ciência, no capitalismo, nas instituições políticas e religiosas e no âmbito 

estético do desejo pelo lucro. 

Mesmo artistas de talento inegável como Van Gogh tiveram suas 

dificuldades perante o mercado cultural, isso porque inovações artísticas apresentam 

certa resistência para a integração, mas quando o mercado ou a moda acharem 

conveniente, tais inovações virão à tona. Mas mesmo assim Walter Benjamin (1936) já 

nos alertava sobre a perda da aura da obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica. A partir de Benjamim podemos pensar que a obra perde seu brilho quando 

estampada em centenas de livros didáticos e propagandas massificadas, isso faz com 

que o espectador, no momento em que entrar contato com obra ao vivo, se atenha aos 

elementos que fizeram com que essa obra fosse aceita como obra de arte para os 

padrões da nossa cultura. 

Obviamente, grandes oportunistas, que estão em todos os ramos do 

mercado, viram no fazer artístico uma oportunidade de subir na vida, enriquecer. Este 

mercado já está bem estruturado, já tem suas regras e também já tem um caminho que 



aponta o sucesso. Seguindo os padrões estudados pelos especialistas da moda e do 

mercado ficou fácil para muitos produtores de cultura criarem produtos de sucesso. 

Mais fácil ainda com a ajuda dos meios de comunicação, que têm critérios definidos 

para escolha daquilo que vão veicular e o mais influente é o montante pago pelo 

produtor para reproduzir o conteúdo retroativo que determina o consumo e descartam 

experimentações como possibilidade de risco. 

Dentro desta teia mercantil os produtores sabem muito bem o que preparar 

para cada tipo de público. A maioria da população é contaminada pelo conceito de arte 

que surge das telenovelas, dos programas de calouros. Eles ouvem o que tocam nas 

rádios, e compram o que a TV manda. Estes meios que, normalmente copiam as receitas 

de sucesso de ídolos estadunidenses e nos dizem o que significa talento. Mas também 

existe o público mais refinado que estudou um pouco mais sobre as vanguardas 

artísticas e têm referências que se aproximam mais do que é arte do que as referências 

do ―tchu, tchu, tcha‖, e do ―Zorra Total” (TV Globo), juntamente com as milhares de 

cópias de programas televisivos e filmes da cultura estadunidense. Para estes também 

existe um mercado onde a própria vanguarda, ou os clássicos e eruditos tornam-se um 

padrão a ser seguido. Para parte desta elite intelectual, mais valem os ídolos e padrões 

europeus. 

 

3.3 

 

“Todo traço de espontaneidade no público é 

dirigido e absorvido, numa seleção profissional, por caçadores 

de talentos, competições diante do microfone e toda espécie de 

programas patrocinados. Os talentos já pertencem à indústria 

muito antes de serem apresentados por ela: de outro modo não 

se integrariam tão fervorosamente. A atitude do público que, 

pretensamente e de facto favorece o sistema da indústria 

cultural é uma parte do sistema, não sua desculpa”. 
 

Adorno e Horkheimer 
 

Hoje percebemos que a maioria das obras que valem milhões não são 

aquelas que subvertem padrões, mas sim aquelas que os reproduz perfeitamente. O 

mesmo acontece com os artistas supervalorizados no mundo de hoje, são aqueles que 

são capazes de reproduzir técnicas reconhecidas e admiradas. A racionalidade técnica é 

vista por Adorno como a racionalidade da própria dominação, como uma compulsão da 

sociedade alienada em si mesma. 



A minha inquietação perante estes padrões a serem seguidos é que a minha 

vontade artística nunca se enquadrou neles. Minhas ideias surgem da simples vontade 

de comunicar, de expressar sinceramente o meu ser íntimo, sem se preocupar com 

técnicas, estéticas pré-estabelecidas, e principalmente, sem se preocupar se estas ideias 

serão compradas ou não. E na maioria das vezes minhas vontades não são nada 

espetaculares, megalomaníacas ou virtuosas. 

Hoje vivemos na sociedade do espetáculo, tudo deve ser grandioso e 

tecnicamente impecável. Fui desafiada mais uma vez a botar meus talentos técnicos à 

prova na disciplina Metodologia de Pesquisa em Artes Cênicas.  Eu travei. Desta vez o 

desafio não tinha mexido apenas com os meus questionamentos ideológicos em relação 

à maneira como a arte vinha sido encarada dentro da Universidade, mas tinha tocado no 

meu ponto fraco. Depois de pedir vários improvisos individualmente para alguns alunos 

o professor me chamou à frente de todos e disse; ―Agora faz essa cena cantando!‖. 

Cantando... Eu pensei em fazer isso, mas como? Eu não sei cantar, bem que eu gostaria, 

aliás, quando criança sempre pensou em ser vocalista de uma banda, mas infelizmente 

minha garganta não me ajuda, ou meu ouvido não é sensível suficiente para me dizer se 

estou alcançando as notas certas. Não sei. Sei que na hora tudo isso me veio à cabeça, e 

quando vi já era tarde para fazer qualquer coisa, mesmo que fosse uma brincadeira com 

minha voz renitente. Sentei no chão e disse: ―Não vou cantar, professor. Me peça outra 

coisa.‖ 

Ao sair da aula eu me sentia péssima, incapaz de fazer um simples exercício 

de sala de aula, ou mesmo de improvisar alguma ironia clownesca sobre isso. Isso ficou 

martelando a minha cabeça até a aula seguinte, onde tudo piorou. O professor teve uma 

conversa com a turma sobre estarmos negando muitas coisas durante o processo. Leu 

um texto existencialista sobre negação, e logo propôs que este fosse o tema do 

espetáculo que iríamos construir. A turma aceitou o tema e prontamente ele enunciou o 

próximo exercício: trazer uma cena sobre a sua negação. 

 No dia da apresentação eu entro com um sobretudo e digo à turma que vou 

fazer uma cena sobe a minha negação, que é cantar, e que pra isso eu preciso de ajuda. 

Convido alguns alunos da turma e o professor para ajudarem-me na cena. Entrego a eles 

cordões que saem de dentro do meu sobretudo. Aviso que vou cantar uma música e que 

gostaria que toda vez que eu desafinasse eles puxassem o cordão. Começo a cantar a 

música "Blow blow thow winter wind" de uma obra Shakespeariana. (Música cantada 

em algumas aulas de voz do departamento de Artes Cênicas). As pessoas vão puxando 



as cordas. Antes de terminar de cantar todas as cordas estão arrebentadas de tanto serem 

puxadas. Mas eu cantei até o final. Então abro o sobretudo e revelo que as cordas que 

estavam amarradas em meu corpo estavam presas às giletes, e que cada vez que alguém 

puxava a corda as giletes me cortavam. Olho para todos com sangue escorrendo no 

peito, abdômen e pernas então saio de cena. 

Uma grande parte da turma achou que foi um exagero da minha parte. 

Muitos ficaram chocados e me perguntando como eu tinha coragem de me cortar. A 

verdade é que eu estava tão nervosa pelo fato de estar cantando para todas aquelas 

pessoas que nem senti os ferimentos da gilete. Mas o que realmente me impressionou é 

como as pessoas se sentem mal ao ver cortes superficiais, mas normalmente não estão 

preocupadas se suas atitudes podem ferir as pessoas emocionalmente. 

Esta sociedade consumista e tecnológica está cada dia mais afastada do 

processo. O produto está pronto e ninguém se interessa pelos motivos pelos quais ele foi 

produzido, ou como ele foi produzido, a lei da procura demanda uma oferta condizente 

com a moda do mercado. O resultado são obras de arte produto, virtuosas, grandiosas, 

espetaculares mas tão pobres em significado quanto as propagandas de supérfluos, tão 

sedentas pela aceitação dos consumidores ou dos patrocinadores que podem mascarar 

sua arte para que ela possa se encaixar em qualquer molde. Para que ela possa ser 

vendida para qualquer pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ARTE OBJETO DE DESEJO 

 

“O mundo sempre nos julga pelos nossos frutos, e 

nunca pelos nossos esforços, trabalhos e aspirações. Portanto 

sempre será o pensamento vivo e desejo por Deus que poderá 

ver tudo, entender tudo, e perdoar tudo isso. E somente aquela 

arte que, em si mesma, contém, por menor que seja, em 

qualquer forma, essa aspiração, vai ficar, e tudo mais vai 

passar como moda de revista.” 

Ivo Andrić 

 

Nos capítulos anteriores houve uma preocupação de assegurar todos os 

assuntos abordados com o respeito cientifico dos aliados que nos acompanharam em 

citas. Agora que falo da arte como objeto de desejo, esboço definições, certezas e 

dúvidas, sem me preocupar se elas serão aceitas ou não na linearidade de ciências, ou 

nas prateleiras do mercado. Isso porque falo do desejo do artista pela arte. E este desejo 

é completamente imensurável, é infinitamente diferente em cada alma, ele pode até 

mesmo sofrer metamorfoses na mente do artista da noite para o dia. O desejo do artista 

pela arte vem da sua experiência única de vida. 

Por isso as palavras a seguir não precisam de comprovações científicas, elas 

não querem ser verdades absolutas. Ao contrário dos dogmas da moral, dos padrões 

midiáticos, dos discursos dos políticos que saturam nossa cultura de tais verdades, não 

pretendo aqui convencer a ninguém. Mesmo certezas enfáticas que eu possa vir a 

escrever, são certezas que sabem que existem outras razões além delas, e que sabem 

que, para muitos, elas são enormes besteiras, mas que mesmo assim sabem que são 

verdadeiras porque falam da sensibilidade peculiar de um mero ser humano que quer se 

expressar. As inquietações e contemplações que me movem para a criação são 

sentimentos que através da arte querem ser transformados, e não explicados.   

Posso começar com a primeira certeza. Arte é uma expressão sincera. Ponto. 

Essa certeza é que me traz inspiração, mas também muitos infortúnios, ambos estados 

mentais que me levam à criação. O infortúnio é o de não poder ser sincero, ou muitas 

vezes nem saber o que é ser sincero. Sinto-me coberta por capas, padrões e regras, em 

um mundo onde temos que padronizar nossas ideias para poder sobreviver, onde temos 



que comprovar a veracidade de cada pensamento e a legalidade de cada ação, até que 

ponto podemos ou sabemos ser sinceros? Até onde somos nós mesmos, até onde somos 

os rótulos que colocam em nós? 

É comum ser oprimido por expressar o que se pensa. Suspensão no colégio, 

castigo em casa, julgamentos da sociedade que muitas vezes colocam à margem dela 

aqueles que estão fora dos padrões.  Mas sempre vi na arte uma saída, uma fuga, onde 

tudo poderia ser falado e comunicado, um lugar onde poderia valer a liberdade de 

expressão.  Quando cheguei à universidade pensei estar frente a uma oportunidade de 

ser eu mesma, de poder usar da licença poética para ser sincera como nunca tinha sido 

antes. Ilusão. A racionalização, os conceitos, técnicas e métodos estavam em um plano 

muito maior do que as ideias que as pessoas tinham. Em um plano muito maior do que 

qualquer fenômeno que acontecesse na vida das pessoas envolvidas, tanto no aspecto 

pessoal quanto no aspecto coletivo. A maioria das aulas da universidade só levava em 

conta aspectos superficiais da arte: como ela deve ser feita, e não porque ela é feita. 

Eu tentei encaixar os meus porquês da arte com os parâmetros que eram 

ensinados do ―como‖ da arte. O resultado foi sempre desastroso. Isso porque estas duas 

questões não podem ser pensadas separadas nunca. Achar que a arte pode existir sem 

um propósito maior que simplesmente conceitos estéticos e virtuosismo, é o mesmo que 

achar que Mc Lanche Feliz é comida. Foi sempre frustrante quando tentei pensar apenas 

no como. Não para minha menção final, ou para as avaliações de meus colegas de 

classe, mas para mim, que tinha consciência que estava gastando meus esforços para 

algo totalmente superficial. Era como fazer meu estômago trabalhar horas para digerir 

um sanduíche que não traria nenhum retorno nutritivo ao meu corpo. Quando eu me 

dediquei apenas ao que eu queria dizer, outro choque, quem disse que aquilo era arte? 

Era como tentar convencer alguém que suco de nabo é melhor que refrigerante. 

A arte pode ser bela, divertida, mas estas qualidades são resultados, que têm 

que passar por um processo que leva em conta razões além da estética e do estilo, caso 

contrario, caímos na superficialidade da beleza pela beleza, do riso pela besteira. 

Mesmo assim meu caso sempre foi muito diferente. Minhas motivações estavam para 

além do virtuosismo, da forma, ou da pura experiência estética. Elas sempre foram mais 

conectadas com as responsabilidades sociais e com o autoconhecimento. E foi neste 

ponto que eu me senti completamente tolhida pela universidade. 

Durante seis anos dentro desta instituição raros foram os momentos que me 

realizei completamente como artista. Um deles foi durante a disciplina Direção I, 



ministrada pela professora Cecília Borges no primeiro semestre de 2010, onde tive livre 

escolha em relação ao tema da construção artística. Nesta disciplina, eu deveria dirigir 

uma ação artística com atores convidados. A primeira instrução passada por mim aos 

atores que me acompanharam no processo foi que eles pensassem no que eles queriam 

falar e para quem eles queriam falar. A cada reunião tínhamos uma proposta 

performática diferente, e essas propostas eram realizadas no encontro seguinte sem se 

preocupar se estava bonito ou não, se carregava elementos cênicos ou não. O resultado 

foi completamente satisfatório, fizemos mais de 20 performances durante um mês e 

meio, o retorno dos atores envolvidos foi que estavam muito felizes em ter realizado o 

trabalho. A cada performance, mais pessoas queriam se juntar ao grupo ativo, chegamos 

a fazer um dia de apresentações no centro de Brasília com vinte performers espalhados 

pela rodoviária do Plano Piloto. Da ação que teve mais repercussão, que atingiu nível 

nacional graças ao desprezível jornalismo da rede globo, criamos um grupo; 

Obs.:Cênicos9, que trabalha com o que chamamos de ―Atos performáticos‖ uma fusão 

de arte e ativismo político sempre nas ruas. 

No dia da estreia do Brasil na copa do mundo de 2010, fomos à esplanada 

dos ministérios. Em plena terça-feira, dia que deveria ser de trabalho dos parlamentares, 

os edifícios oficias e as avenidas estavam completamente vazias. Aproveitamos para 

jogar uma ―pelada‖ sem roupas no gramado do congresso nacional, com máscaras de 

políticos que concorriam às eleições que ocorrem de quatro em quatro anos juntamente 

com o evento mais alienante do país, a copa do mundo de futebol. Nós gostamos do 

resultado, apesar de termos sido presos pela polícia militar enquanto políticos faziam 

um bolão de apostas baseados no resultado do jogo. Mas mesmo com a nossa satisfação 

com essas estas ações, ainda pairava a dúvida do lado de fora das salas de aula do 

departamento de artes cênicas: isso é arte? Foi mais fácil convencer o departamento de 

polícia de que estávamos intervindo artisticamente na cidade e não apenas fazendo 

arruaça na rua. Não, os ―canas‖ não são legais. Eles ainda nos prenderam e ficamos lá 

por mais de seis horas por estarmos pelados. Mas em momento algum eles discordaram 

                                                           
9
O grupo ganhou este nome depois que nossa ação foi enquadrada nas fichas policiais como ―ato 

obsceno‖. A policia Militar chegou no local após a denuncia de uma assistente social da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) que estava acompanhando um acampamento indígena na esplanada. Os 

policiais civis da delegacia, após nossa explanação do ato, chegaram a perguntar para assistente social se 

ela gostaria de retirar a queixa, mas ela ficou irredutível diante de um ―pacto‖ que disse ter feito com os 

índios no qual todos ficariam obrigados a denunciar qualquer ato que esteja fora da constituição 

brasileira. 
 



que era uma ação artística. Eles ―só‖ alegaram que não podíamos fazer aquele tipo de 

ação artística. 

Outro momento foi durante a disciplina Interpretação IV, ministrada pelo 

professor Fernando Villar no segundo semestre de 2011, que tratava a questão do teatro 

performativo. Mas mais do que isso, a disciplina levava em conta a motivação das 

pessoas no fazer artístico. Cursei esta disciplina como aluna voluntária, mas me valeu 

muito mais do que muitos créditos computados no meu histórico escolar. Nela pude 

imergir em uma cena que me proporcionava em grande prazer em realizá-la, pois me 

levava em um caminho de autoconhecimento e limpeza espiritual e mental10. 

Fora estes dois momentos senti que as ideologias dos pretendentes a artistas 

não eram consideradas nos processos criativos. E eu sinto muita dificuldade em 

conceber a arte sem sinceridade, sem vontade de expressar. A arte precisa fluir, mas 

muitas vezes a ementa, o fluxo, o cronograma não deixam. Pior era pensar que dentro de 

uma universidade pública federal, não houvesse nenhuma responsabilidade social sendo 

levada em conta na maioria das disciplinas que cursei. Perdi as contas de quantas greves 

enfrentei, assim como perdi as contas das brigas que ocorreram por tentar tomar alguma 

atitude perante o descaso do governo com o ensino público, enquanto a maioria dos 

professores preocupava-se mais com como iam organizar seus cronogramas para não 

prejudicar as avaliações ou a continuidade do processo particular de cada sala de aula de 

infraestrutura precária e os alunos preocupavam-se com notas. Ambos, discentes e 

docentes, furiosos quando o carro de som de funcionários militantes fazia os chamados 

para as assembleias ecoarem no prédio. 

Este é um reflexo do nosso condicionamento, que nos programa para agir no 

egoísmo. Onde aprendemos desde cedo que temos que ser melhor que o nosso 

coleguinha de classe, que temos que trabalhar e sermos independentes, ao invés de 

ajudar o outro e trabalhar em comunidade. E pior, onde ser melhor é ter mais, o mais 

caro, o mais tecnológico. E o ego humano mantém o ciclo vicioso. A mídia veicula a 

propaganda, manipula a informação pra manter os grandes no poder. O povo compra a 

história toda, compra todos os superlançamentos, trabalha todo dia. Alienado do colega 
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 A cena, apresentada no 53º Cometa Cenas dentro da apresentação Performacne 211 meu nome é [...], 

era também um ritual de passagem para mulheres que a realizavam. Falavam de questões amorosas 

amarguradas, mostravam em cena as marcas que o amor deixa em meio a cartas de despedida e cortes 

com lâminas afiadas, mas fora da cena e dentro dessas mulheres, as ações que elas realizavam faziam com 

que a dor fosse o exorcismo de suas mágoas. 
 



ao lado, acha que não é dependente do pessoal da limpeza, e nem ligam se quem 

mantém o lugar ganha menos de um salário mínimo e não tira férias há três anos. Pior, 

acham que são melhores que eles e merecem mais porque estudaram mais, estão na 4ª 

melhor universidade do Brasil. Ao mesmo tempo esquecem que também se acham 

melhores e independentes, os editores e patrocinadores da mídia corrupta e os políticos 

que não pensam duas vezes em tirar dinheiro da educação e colocar na cueca. 

Penso que toda comunidade acadêmica deveria estar mobilizada nestas 

questões, pelo simples fato de estarmos ocupando vagas em uma instituição pública que 

supostamente deveria dar um retorno à sociedade para a melhoria da mesma. Mas estas 

questões ficaram em um patamar muito inferior em relação ao cumprimento das 

disciplinas, a corrida pelo diploma que vai assegurar a guerra do ―cada um por si‖ no 

mercado de trabalho. 

Mas isso é uma questão política. Obviamente eu não poderia obrigar as 

pessoas a terem o mesmo objeto de desejo que eu. Mas na minha mente ecoa a questão: 

se nem os alunos, nem os mais experientes (dentro da UnB, local que historicamente foi 

berço de muitas revoluções) estão se preocupando com isso, quem está? Em que nível 

de alienação chegamos que não poderíamos sair do prazo nem para fazer algo para 

melhorar nossas próprias vidas? Onde queríamos chegar com essa arte virtuosa e 

irresponsável que produzíamos? 

Em relação ao meu último momento na universidade, durante disciplina 

Projeto de Diplomação em Interpretação Teatral I, eu estava esperançosa, apesar dos 

entraves em relação à condução da disciplina anterior que resultaram nas performances 

descritas nos capítulos I e II. A sugestão do tema ―Negação‖ e a proposta do professor 

de que pensássemos sobre as nossas próprias questões proporcionou o levantamento de 

materiais autorais muito interessantes da maioria dos 20 estudantes envolvidos. 

 Estes materiais eram estranhos e desconexos, às vezes um pouco bizarros e 

grotescos, mas completamente emocionados e emocionantes, era impossível sair da sala 

de aula do mesmo modo em que entramos. Mas aos poucos, por um temor causado pelo 

cronograma, pela greve que interrompia o semestre11 e pela falta de infraestrutura da 

universidade que não mantém o teatro em condições decentes para as apresentações, 
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Pelo menos para mim que aderi à greve estudantil em apoio à greve dos docentes de 2012 que 

configurava um movimento nacional. E por isso, me sentia em dúvida: Comparecer aos ensaios pelegos, 

da turma de Projeto de Diplomação em Interpretação Teatral 1, ou às assembleias e reuniões do 

movimento estudantil. 
 



estes materiais aos poucos foram perdendo sua força. Mas o fator principal desta 

decaída na criação se deu pela preocupação dos alunos em saber se estávamos fazendo 

arte ou não. A partir do tema negação, a princípio, os estudantes seguiram um viés 

existencialista, de questionamento de padrões sociais que nos trazem o infortúnio de 

negar a nós mesmos. Inspirada nisso, escrevi letras que foram acompanhadas de 

músicas, compostas por mim e outros integrantes da banda da peça, para fazerem parte 

da cena. 

No momento de juntar os materiais para a construção do que os estudantes 

chamavam de espetáculo, tudo desandou. A preocupação com a experiência estética 

tomou conta da cena e a ideia por trás da ação se perdeu aos poucos. Era mais 

importante construir o estilo do espetáculo, enquadrá-lo em algum tipo de arte pré-

existente e garantir que todos os atores aparecessem para ser avaliados, do que 

apresentar aquilo que realmente moveu os atores a criar. Os estudantes estavam 

preocupados com o que eles falariam na monografia, quais teóricos eles iriam usar pra 

justificar aquilo que fizeram, eles precisavam ter a certeza que a banca iria entender 

aquelas ações como arte (penso que estas não eram as intenções da banca, nem do 

currículo, mas eram as questões mais importantes para os alunos). 

Assim a motivação se perdeu e o tempo correu, fazendo com que o 

resultado parecesse vazio, potenciais mal explorados, uma série de fetos abortados 

ligados por finas rendas e rosas vermelhas. Foi quando Chronos venceu seu filho, 

Kairos, a tirania do tempo marcado e inflexível venceu o tempo existencial, o momento 

oportuno, a inspiração. Foi quando a situação tornou-se insuportável para mim, e 

quando eu vi na música (que os estudantes supunham não seria tão rigorosamente 

avaliada e por isso era um lugar menos tenso dentro daquela criação) uma oportunidade 

de expressar o que eu achava importante dentro daquele momento. 

A minha participação na criação das músicas, e na sonoridade da peça, 

juntamente com a apresentação de vários materiais performáticos apresentados por mim 

no momento de criação, mais a produção de textos reflexivos a sobre o tema, eram 

insuficientes para comprovar o meu talento cênico. Então fui orientada pelos 

professores da disciplina a criar uma cena onde eu pudesse ―aparecer‖ mais. Neste 

momento eu já estava farta da preocupação excessiva com a estética da peça, então nos 

juntamos, eu e mais uma colega que não tinha uma cena para provar que é atriz, e 

transformamos em cena outro texto meu. 



 Os textos da cena que criamos ―Bolo de carne‖ eram um questionamento, 

uma súplica, para tentar entender o que estava acontecendo com o processo criativo: 

pessoas começam criando a partir do incomodo de ter que suprimir seus sentimentos e 

vontades em favor de leis pré-estabelecidas, e depois se julgam e quase se matam para 

se encaixar em padrões de arte e métodos de avaliação. Começam querendo se limpar 

de julgamentos e capas que não pertencem a elas, e terminam a peça cantando um 

samba que brinda o ego e a mentira, que inventa a própria verdade para não ter que lidar 

com a dor do outro. Tudo isso para tentar garantir um final feliz e uma menção honrosa.  

Por isso para essa cena eu propus uma ―não atuação‖, uma pessoa morta no meio do 

palco, em meio a carcaças de boi dentro de um frigorífico, que nada mais poderia fazer 

além dos últimos espasmos de energia que saem de um corpo já morto (o que não tinha 

nada a ver com a interpretação das atrizes que apresentaram duas cenas virtuosas antes 

da minha cena morta). Infelizmente não consegui alcançar o resultado desejado.   

A verdade é que naquele momento, eu não tinha forças para fingir que me 

preocupava com a nota final ou se as pessoas me considerariam boa atriz ou não. 

Parecia-me uma perda de tempo toda aquela tentativa de brilhar sob a luz da ribalta ao 

mesmo tempo em que todo o idealismo escorria pelo ralo. Mais uma vez eu estava 

sobrecarregada pelos conceitos, pela técnica, pela estética e pelo mercado de trabalho 

que me exigiria um bom currículo. E era nítido que essa pressão estava pesando nas 

costas de todos. 

Talvez tudo isso que está escrito aqui possa ser, aos olhos de muitos, uma 

simples inadequação ou desilusão. Nunca tive a ilusão de que um processo artístico iria 

curar ou aliviar minhas angústias, ou que todas as minhas angústias pudessem aflorar 

em artísticos processos. Para Erich Fromm ―Todas as paixões e buscas humanas são 

tentativas de encontrar uma resposta à sua existência ou, igualmente, poderia-se dizer 

que são tentativas de escapar ao adoecimento da alma‖ 12. Fiz o que pude, mas não pude 

lutar contra minhas buscas, contra os meus fiéis sentidos que, perante a linearidade 

teórica que se embrenhava nas tramas do tempo consciente, não se comoviam mais. 

Não quero aqui simplesmente reclamar do que não consegui fazer na 

universidade, muito menos dizer que ela não me valeu. Mas explicitar que, a 

esmagadora maioria dos potenciais artísticos, morrem nos métodos, regras e 
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burocracias. No âmbito acadêmico é comum ver estudos de Sociologia que não se 

empenham nos saberes das comunidades; estudos de Psicologia que não levam em 

conta a alma; reflexões filosóficas que não prezam pelo amor ao conhecimento; ou 

experimentos biológicos que não respeitam a vida. Então, seguindo esta ilógica, é 

comum ver arte sem subjetividade. 

A arte é completamente sensível a este momento onde tudo é apressado 

porque tempo é dinheiro, ela é frágil perante os conceitos pragmáticos da ciência. A arte 

tem muito mais conexões com o contexto de experimentação e descoberta, com 

liberdade para errar e desafiar leis e conceitos dicotômicos, com o caos do universo. E a 

universidade e principalmente o mercado de trabalho não foram, para mim, terrenos 

propícios para a realização dessas conexões. 

 Acredito que de certa forma todos nascem filósofos ou artistas. Porque 

filosofia nada mais é do que reflexão sobre nós mesmos e sobre o mundo em que 

vivemos e arte é simplesmente expressão sincera de qualquer coisa em nós. Entretanto o 

que acontece é a falta de tempo ou interesse para reflexões sobre a vida ou sobre o 

mundo. Temos que nos concentrar nas demandas que o sistema nos impõe. Frequentar 

instituições reconhecidas em busca de papéis timbrados ou aumentar os dígitos virtuais 

nas telas dos caixas automáticos são questões de ordem mais urgente do que se dedicar 

à busca de sinceridade sobe sentimentos e do que contemplar vidas. As pessoas nem 

sabem o que sentem, a sinceridade sobre suas verdadeiras pulsões é cada dia mais 

oprimida pelos padrões e exigências impostas pela sociedade que nos cerca por todos os 

lados da nossa vida. A moral religiosa, as regras estatais, os padrões midiáticos estão 

nos rondando a cada segundo, controlando a nossa espiritualidade, nossas relações 

familiares, afetivas, comunitárias. Sempre nos tolhendo das nossas paixões, das nossas 

sinceridades. 

Onde fica a arte em um mundo que não sabe ser sincero consigo mesmo? 

Um mundo afastado da reflexão e da inspiração?  O problema é que a vontade de buscar 

nossa essência (presente em todos os seres humanos, não só no artista) na maioria das 

vezes vai de encontro aos dogmas, leis, mecanismos de funcionamento e acordos 

impostos pela sociedade atual, consumista, superficial, não espiritualizada e 

individualista. O ser humano é naturalmente profundo, dotado de espírito e social. 

O artista hoje é geralmente aquele que se permite pensar, refletir, viver em 

um tempo diferente e menos linear para que possa perceber as nuanças da vida e as 

sutilezas de sua essência, e expressar isso sem preconceitos, barreiras, padrões, 



hierarquias, ou dicotomias. Nossa cultura está muito longe de nos deixar viver sem estas 

máscaras, por isso acredito que a arte hoje esteja presente em raras obras ou fenômenos.  

Antes mesmo de começar a trilhar o caminho da arte, existe uma grande barreira a ser 

enfrentada: o desmascaramento do ego. 

A arte deveria ser a expressão de um povo. A espiritualidade dos humanos e 

sua socialização sincera. Desta maneira não precisaríamos de pessoas especializadas em 

fazer arte, criar linguagens ou estéticas. Isto nasceria naturalmente da forma mais bela e 

transcendental que a arte pode ser, o que ainda pode ser visto nos resquícios de povos 

livres da ordem mundial consumista que ainda não foram dizimados. 

A origem das artes cênicas é ritualística, ela era produzida pela comunidade, 

e não consumida como acontece hoje. Todos entendiam e faziam parte da expressão que 

estava fortemente conectada com a vida, com a natureza e o cosmos. A arte se fazia 

através de símbolos que elucidavam infinitas interpretações. A ação expressiva humana 

estava conectada com a fonte de inspiração em ligações irracionais, subjetivas e 

inconscientes. Essas conexões mágicas, shamânicas, mediúnicas, já não são mais 

compreensíveis pela humanidade, passaram a ser psicopatologias, esquizofrenia, 

distúrbio de atenção. Sintomas que são ―curados‖ com variadas drogas de farmácia e 

métodos behavioristas. 

             Mas o que notamos na cultura ocidental europeia, norte-americana e nas 

sociedades por elas manipuladas é que alguns têm desejo de consumir/comprar arte por 

não reconhecerem em si mesmos a capacidade de produzir/expressar aquilo que deveria 

ser natural. Esta incapacidade é fruto de uma vida que reprime instintos, oprime o senso 

de comunidade, escraviza na futilidade e é cruel com quem tenta quebrar esta repressão, 

não deixando espaço para pensamentos sobre a essência da vida. A arte é profunda, 

exige autoconhecimento, mente e coração insubordináveis. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em Brasília, verão escaldante de 2013, no processo 06/87057, Universidade 

de Brasília, departamento de Artes Cênicas, a estudante Jéssica Vasconcellos Ambrósio, 

candidata à bacharelado em interpretação teatral confessa, neste documento a oficial 

culpa: Por não saber mais se gosta de teatro; Por não comparecer na maioria das 

apresentações artísticas em locais apropriados; por não conseguir mais sentir o perfume 

artificial dos detentores dos métodos e do glamour que se auto intitulam arte. 

Declara ser verdade que por muitas vezes não se adequou aos planos 

agendados, e as normas de diplomacia, ao invés disso confirma que na maior parte do 

tempo estava admirando a arte que nascia em lugares inócuos, sujismundos, sendo 

produzida por pessoas sem finesse, segregados, alterados em inferninhos do submundo, 

na madrugada de cracolândias onde se espera o transporte público. 

Alega que não conseguiu fragmentar sua vida, tentou, mas não pode separar 

o profissional, do sentimental do espiritual, do familiar, do amoroso, existindo sempre 

como uma unidade de corpo mente e alma que nem sempre habitava a dimensão que 

configura a realidade da maioria dos seres humanos. Afirma entender por dimensão a 

tríade tempo espaço e consciência, mas que em sua consciência não tinha intenção de 

infringir nenhum bom costume. A culpa sempre foi dos sentidos, estes que são fiéis ao 

corpo e que a induziram a infringir as leis da física de que dois corpos não ocupam o 

mesmo lugar no espaço, as leis da ciência de que tempo é linha e evolução corre sobre 

ela, leis da mente de que diferentes percepções de mundo são nocivas patologias. 

Confessa: não ver sentido na lei dos homens de que Deus, e nos priva de 

nós, para termos vergonha de nós e trabalharmos por vós esquecendo os encantos do 

todo; por vezes, ter apresentado facetas sem pudor por puro choque. Mas que todas as 

vezes que ofendeu as leis morais e de etiqueta foi em legítima defesa dos sentidos que 

davam sentido à sua existência. 

Admite: que muitas vezes se sentiu um bolo de carne morta, parte da massa 

que não quer se transformar, que não sabia se pensava, questionava, e que por muitas 

vezes caiu na armadilha da mente humana de dicotomizar, julgar e negar, mas admite 

essas fraquezas e pretende deixa-las para trás como degraus para sua inspiração e vida; 

pensou muitas vezes em abandonar tudo, mas tentou persistir neste caminho porque um 

dia ouviu que se quisermos mudar algo temos que ir até o fim. 



Acredita que instituições não podem formar artistas, pois entende que 

sistemas que condicionam as mentes e raciocínio na repetição e nas formas estéticas 

acabam por atrofiar a imaginação e favorecer a putrefação da criatividade. E que por 

mais que alguma instituição tenha a legitima vontade de fomentar qualquer expressão 

sincera, as suas burocracias acabam por transformar em sopa da sopa da sopa aquilo que 

elas oferecem no cardápio. Completa dizendo que este serviço de formação tão pouco 

pode ser prestado pela mídia. Confessa que muitas vezes pensou em desistir, mas 

lembrou que ouviu dizer que se quisermos mudar algo, temos que ir até o fim. 

Não esconde o fato de ser mais uma pessoa que está cheia de couraças, 

vícios, preconceitos e traumas que são incrustados em nosso caráter desde o momento 

em que nascemos, portanto se dispõe a ser cúmplice em qualquer atentado às grandes 

corporações, indústrias, empresas, veículos de comunicação e alienação em massa que 

instalam em nossas mentes programas feitos para reconhecer apenas a superficialidade 

das fórmulas de imagens. Declara: ter se envolvido em ações subversivas a fim de se 

livrar daquele que nos faz julgar e negar nossas próprias vontades; ter entrado em 

contato com compostos ilegais que alteram seu consciente racional em busca do 

instintivo subjetivo inconsciente; ter forçado vômito perante aqueles que nos fazem 

enfiar em nossa própria goela sins e nãos que nunca foram digeridos e nem nunca serão. 

É réu confessa em atividades inapropriadas pelo simples motivo de 

desconfiar que o apropriado seja sempre melhor. Entende que a crítica pela crítica é 

maçante e declara que preferiria estar sendo feliz na ignorância a estar escrevendo duras 

palavras contra qualquer coisa, mas alega que sua boca queima como pimenta quando se 

vê sufocada por dogmas infundados, conceitos consolidados, hierarquias, autarquias, 

autoridades, hipocrisia. 

Esclarece que não quer mal àqueles que: já sentiram a pressão de ter que 

fazer algo que não acredita, e mesmo assim chamar isso de arte; já se sentiram presos 

nas grades do relógio, na gana do lucro, no ego, e perceberam toda trama, mas 

continuaram a fazer parte desta imundície, deste desrespeito lucrativo por conforto.   

Compreende que é mesmo difícil: sair do status-quo; enfrentar os estímulos negativos 

behavioristas que nos adestram; nadar contra a corrente. É muito tapa na cara, e tem que 

dar lado após lado da face. 

Admite que ainda acredita na arte como meio de cura, exorcismo, 

transcendência, mediunidade, e que já provou de meditação, magia negra, paganismo, 

esquizofrenia, xamanismo, palhaçaria, bruxaria, espiritismo, psilocybes cubensis, 



macumba, satanismo, niilismo, rapé entre outros para chegar até ela. Mas agora prefere 

perguntar quem disse que é arte? 

Por fim e mais importante, depois de jurar seu amor à Nietzsche, Kazuo 

Ohno, e Jesus Cristo, declara só saber que nada sabe. 
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