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RESUMO
GONÇALVES, Marilia Gabriela. Comunicação e Produção de Cultura no
Brasil - um estudo sobre os operadores do desamparo e ações biopolíticas. 68
f. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,
2012.

O objetivo desta tese é refletir sobre a ação de dispositivos de poder que
emergem do sistema neoliberal e impactam os modos de comunicar e
produzir cultura no Brasil. Partimos da teoria corpomídia que analisa as
relações entre corpo e ambiente, esclarecendo como a produção cultural
e os processos de criação artística não são apartados de suas escolhas
político-econômicas. Pontualmente são citados outros autores como
Giorgio Agamben, Michel Foucault e Pascal Gielen, que auxiliam a
identificar os principais problemas. O objeto empírico da pesquisa são
exemplificações de projetos, eventos e obras viabilizados de formas
diversas: em instituições (Itaú Cultural, Sesc etc.), sem apoio
institucional, com financiamento público ou não, em grandes cidades e
no interior do país. A tese propõe uma redefinição do produtor ao pensálo como um instaurador de movimentos e compartilhamentos entre
artistas, lugares e público. O resultado da pesquisa é um mapeamento
de experiências que apontam questionamentos e saídas possíveis para
alguns impasses éticos com os quais nos deparamos, especialmente nos
últimos vinte anos.
Palavras-chave: Política Cultural. Arte. Entretenimento. Corpomídia.
Biopolítica.

ABSTRACT
GONÇALVES, Marilia Gabriela. Communication and Cultural Production in
Brazil - a study about operators of abandonment and biopolitical actions. 68 f.
Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,
2012.

This doctoral dissertation’s aim is to reflect upon the action of neo-liberal
emerging

power

devices

and

how

they

influence

means

of

communication and the production of culture in Brazil. Departing from the
theory of “media body”, which analyses relations between the body and
the environment, we try and clarify how cultural production and artistic
creation processes are not apart from their political and economical
choices. We also quote other authors such as Giorgio Agamben, Michel
Foucault and Pascal Gielen, who help us identifying the main problems.
The empirical object of our research are exemplifications of projects,
events and works made possible through different ways: institutions (Itaú
Cultural, Sesc, etc.), with no institutional support, with Estate support or
not, in big cities and in our country inlands. Our thesis propounds a
redefinition of the producer by thinking of him as a propeller of
movements and sharing amongst artists, places and audience. This
research result is a mapping of experiences that point out questioning
and possible ways out for some ethical impasses which we have faced,
mainly in the last twenty years.
Keywords: Cultural Politics. Art. Entertainment. Media Body. Biopolitics.

SUMÁRIO

Acontecimentos, intuições e pontos de partida

21

Operadores do desamparo

29

Poder disciplinar

31

Empregabilidade

37

Mercado

41

Empreendedorismo

49

Economia neoliberal

59

Descontinuidade

73

Os Vaga-lumes

85

Artista-etc – Natalia Mallo

87

A Testemunha – Gabriela Carneiro da Cunha

97

Cozinheiro-Remix – Marcos Moraes e Sheila Ribeiro

105

O Estrangeiro – Wagner Schwartz

115

Reverberações

125

Bibliografia

131

18

“O mundo imaginário da criação e o mundo
virtual do capital entendem muito bem um ao
outro. Além disso, ambos estão residindo
atualmente no mesmo continente chamado
ficção. De que criatividade precisamos para
sairmos de toda essa criatividade?”
(Pascal
Gielen.
fundamentalismos)

Criatividade

e

outros
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Acontecimentos, intuições e pontos de partida
“Aos que sentem que o final de uma civilização não
é o fim do Mundo; aos que veem a insurreição
como uma brecha, sobretudo no reino organizado
da estupidez, da mentira e da confusão; aos que
advinham por detrás da espessa névoa da “crise”,
um

teatro

de

operações,

de

manobras,

de

estratégias – e portanto a possibilidade para um
contra-ataque; aos que suportam golpes; aos que
espreitam o momento propício; aos que buscam
cumplices; aos que desertam; aos que resistem
com firmeza; aos que se organizam; aos que
querem construir uma força revolucionaria, porque
sensível; [...]”
(Comitê Invisível. Aos nossos amigos)

Há muitos motivos que podem levar uma pessoa a fazer uma tese
de doutorado. Algumas vezes, trata-se de uma ambição acadêmica, a
vontade de ensinar e de orientar outras pesquisas ou de simplesmente
encontrar um emprego em uma universidade. No entanto, há situações
cada vez mais frequentes em que a oportunidade de se dedicar, durante
quatro anos, a pesquisar um tema específico e propor uma hipótese de
trabalho está relacionada diretamente à necessidade de esclarecer uma
posição no mundo e aprofundar uma reflexão crítica acerca de uma
atividade prática. Este é o caso desta tese de doutorado. E o que me
motivou a desenvolvê-la foi a urgência em discutir o “estado da arte” de
uma atividade à qual me dedico há mais de uma década: a produção
cultural.
Escrevo esse texto de introdução tomada de uma sensação de
impotência, esgotamento e descrença. Descrença no que estão fazendo
com nossas instituições, descrença nas relações, na política, na
sociedade, na organização, na representatividade.
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Hoje, 2016, vivemos dias de agrura; acabamos de assistir ao
impeachment da Presidenta Dilma Rousseff que, eleita pelo voto de 54
milhões de brasileiros, foi afastada do cargo, em razão da alegação de
um crime que não cometeu, as chamadas pedaladas fiscais1. Um golpe
político que intensifica nossa relação com o neoliberalismo, nos lança no
mais obscuro conservadorismo, e prolonga o estado de exceção que se
nos impõe, diante do qual nos tornamos desse ou daquele jeito fora da
lei. Como esclarece Michel Foucault, em o Nascimento da Biopolítica
(2004), a governamentalidade neoliberal é um tipo de intervenção
ambiental na qual a ação dá suporte às regras do jogo e não aos
jogadores.
Pascal Gielen (2015) observa que qualquer pessoa ou qualquer
coisa que não seja mensurável pode ser considerada fora da lei. À luz da
natureza estrutural da crise financeira iniciada em 20082, por exemplo, o
estado de exceção parece ter adquirido um estatuto legal permanente,
em que regras são suspensas e substituídas por ‘medidas’ provisórias. É
exatamente isso que está acontecendo, hoje, no Brasil.

E não é somente a predominante ‘mudança
administrativa’; toda a política de governo também usa
cada vez menos a legislação e a regulamentação e cada
vez mais a mensuração. Por exemplo, a ordem europeia
para que a Grécia incluísse na sua constituição um
orçamento equilibrado é, de fato, uma intervenção que
insiste na diluição da constituição, que é uma lei sólida,
em uma massa fluida e úmida. Isso força o estado a fazer
sua própria legislação líquida. A constituição torna-se
subserviente às flutuações de qualquer mercado
selvagem, reduzindo as leis e as regras a uma unidade
mensurável. Esta é, de fato, uma medida que estabelece
a norma, por diversas vezes, em um permanente estado
de emergência. Em nome desta mesma emergência,
torna-se permitido torturar pessoas, jogar fugitivos no mar,
demolir a seguridade social, negar o acesso dos doentes
ao atendimento à saúde, retroceder a democracia na
22

educação e acabar com subsídios para a cultura. Tudo
isso fica fora dos ‘indicadores’ mensuráveis do
neoliberalismo, que transferem toda a responsabilidade
para indivíduos flutuantes com o objetivo de minimizar
seus próprios riscos (GIELEN, 2015, p. 61).

Ainda sobre o estado de exceção, Giorgio Agamben (2004) explica
que há um desequilíbrio entre o direito público e o fato político, e que o
estado de exceção apresenta-se como forma legal para aquilo que não
pode ter forma legal. Por isso, tende cada vez mais a se colocar como
paradigma de governo dominante na política pós anos 2000. No entanto,
e é preciso não esquecer, “Quando os poderes públicos violam as
liberdades fundamentais e os direitos garantidos pela Constituição, a
resistência à opressão é um direito e um dever do cidadão” (AGAMBEN,
2004, p. 23).
Neste contexto político, procuro compreender, a partir de algumas
experiências práticas, como a cultura e, mais especificamente, a
produção artística, foi abalada por estes acontecimentos.
Parto de 1995, ano em que entrei na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), onde recebi o primeiro impacto. O mundo da
dança que eu vivera até então era muito diferente daquele que passei a
experimentar na universidade. O ballet com ares renascentistas do qual
fazia parte cedeu espaço a um universo desconhecido de dança
contemporânea – naquele momento, ainda não era sequer capaz de
analisar o papel das academias na minha formação. Esta nova vivência
universitária

começou

a

transformar

meu

pensamento,

minha

compreensão da dança e da força da arte. Estava, de fato,
transformando o corpo que, daquele instante em diante, ganhou
complexidade, volumes, texturas, saberes que não eram considerados
na dança que eu conhecia. Ao longo dos quatro anos em que estudei na
Unicamp, também tive a oportunidade de sair do ambiente das
academias de dança e pude experimentar o exercício da produção
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cultural.
No Departamento, desde a fundação do curso de dança, acontecia
um evento bastante simples e discreto que, com o passar do tempo,
abriu-se para receber artistas de outras cidades e, principalmente, de
outras universidades, servindo como um espaço de intercâmbio e troca
potente entre a universidade e o mercado. Este espaço/evento chama-se
Unidança3.
No período em que estive organizando o Unidança, de 1996 a
1998, não percebi exatamente o que estava fazendo e nem o sentido que
aquela experiência poderia ter no futuro, estava apenas empenhada em
fazer o evento acontecer, pois o espaço de apresentação ainda era muito
importante para mim. Eu queria, de fato, estar no palco.
Durante esses anos, foram inúmeras as experiências, mas a mais
importante não diz respeito a aprender a organizar o evento, e sim
entender de que tratavam os trabalhos, de que eles precisavam, como
atendê-los da melhor maneira possível, qual a função do produtor e a
importância de outros sujeitos para que um trabalho de dança
acontecesse.
Tudo era muito intuitivo naquele momento, e a minha percepção
política sobre o que se passava nesta relação com os artistas, o entorno
e a universidade era ainda muito precária.
Ao final desta primeira experiência universitária imersiva, entendi
que havia começado um novo caminho, mas não era capaz de dar
sequência a este processo. Senti muito medo por não saber para onde e
como ir. Mas havia entendido o significado, afinal, da formação de um
artista na universidade, e como essa formação se diferenciava daquela
oferecida pelas academias de dança, oficinas e cursos livres.
Nesse momento de impasse, meu pai me apresentou um pequeno
tijolinho de jornal, já recortado, e que trazia em si a segunda grande
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oportunidade e a mais importante da minha vida: fazer parte da primeira
turma do inaugural curso de Comunicação das Artes do Corpo, em
19994, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ali,
tudo estava sendo literalmente construído, e participar da primeira turma
do curso foi transformador na minha percepção do corpo.
Ter a oportunidade de fazer esta segunda graduação representou
a possibilidade de pôr em prática muitos aprendizados, testar coisas, e
perceber as insuficiências com as quais havia convivido até então. A
partir deste curso, entendi que o que estava em discussão era o corpo, e
não a dança, o teatro ou a performance. Dei um salto! Um movimento
desenhado no espaço, grande, convicto. Um salto que, hoje, entendo ter
sido o que me levou para a produção, no sentido de compreender a
dança como um sistema aberto que reunia criação, produção, circulação,
levantamento de questões, construção de conhecimento e de modos de
vida. Estávamos chegando, então, no fim dos quatro anos de curso;
íamos todos apresentar um trabalho de conclusão e, para tanto, era
necessário que um ou alguns alunos fizessem a produção desses
processos – tomar todas as providências, organizar agendas e entender
todos os trabalhos que iam ser apresentados. Eis que me encontrei
novamente imersa no processo de produzir os trabalhos, momento em
que se deu meu deslocamento mais radical em relação aos palcos: havia
algo acontecendo que despertava meu interesse e curiosidade para que
estava antes, por trás e depois da cena, e não nela propriamente.
Naquela ocasião, lidei pela primeira vez com dinheiro em uma
produção – as instituições de ensino não costumavam considerar a
produção importante na formação de um artista. Essa experiência inicial
nas Artes do Corpo acionou, anos mais tarde, uma reflexão acerca
destas alianças entre criação e produção, que já se fizeram presentes
em meu mestrado5 e voltam a reverberar nesta tese. Posso dizer que a
dança foi, para mim, uma porta de entrada, um modo de ver o mundo,
mas não era mais o caminho que me interessava seguir. Passados oito
25

anos, pude sentir com mais clareza a mudança de rota.
Tendo em vista este processo de formação, bem como as decisões
tomadas a seguir, esta pesquisa de doutorado organiza-se a partir deste
percurso de experiência, inseparável dos estudos realizados em cada
etapa. Nesse sentido, apresento alguns projetos dos quais participei,
quase sempre ligados a alguma instituição cultural (Sesc, Itaú Cultural
etc.). É preciso ter em mente que há uma lógica específica para pensar e
produzir processos artísticos no ambiente institucional, lógica que, aos
poucos, foi se explicitando, como será discutido a partir de cada evento.
Além desses projetos, a tese inclui outras experiências que não
aconteceram necessariamente fora das instituições, mas que tiveram
como foco os artistas e seus procedimentos de criação. A escolha dos
nomes destes artistas partiu de dois critérios: a oportunidade de trabalhar
com eles, compartilhando questões, problemas e estratégias para
viabilizar seus projetos; e o fato de considerá-los artistas diferenciados,
tendo em vista as redes de resistência que promovem, sem se
mostrarem subservientes aos efeitos do neoliberalismo que insiste em
transformar arte em entretenimento. São eles: Wagner Schwartz, Sheila
Ribeiro, Marcos Morais, Cristiane Paoli Quito e Natalia Mallo.
Como tem sido discutido por autores de diversos países (e.g:
GIELEN, 2015; CRARY, 2015; AGAMBEN, 2011; VIRNO, 2013,
SANTOS, 2010), há implicações avassaladoras do capitalismo tardio em
todos os modos de trabalho, e a arte e a produção cultural não são
exceções. A hipótese principal desta tese parte da constatação de que a
produção foi acometida pelos mesmos sintomas que impactaram a
criação artística nos últimos anos e, por isso, vem sendo repensada.
Entre os múltiplos sintomas que foram observados, destacam-se: a
aceleração

do

tempo

–

os

projetos

devem

ser

desenvolvidos

rapidamente para responder à demanda do mercado, mesmo que os
resultados sejam banais; a transformação da criação em exibição – como
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não há tempo para pesquisar, os processos de criação transformam-se
em meras exibições; a conversão da arte em entretenimento – para
atender à lógica gerencial que norteia as redes de criação; o
entendimento da produção cultural como um dispositivo de afirmação do
neoliberalismo e o produtor como um instrumento para viabilizar projetosrelâmpago, subservientes às regras do mercado.
Para lidar com estes problemas, a tese propõe uma redefinição do
produtor

ao

pensá-lo

como

um

instaurador

de

movimentos

e

compartilhamentos entre artistas, lugares e público. De certa forma, há aí
uma inspiração na definição proposta por Michel Foucault acerca do
autor. Na conferência O que é um Autor?, Foucault (2001) sugeriu que o
autor não seria um gênio criador, mas um instaurador de discursividades,
o que pode ser pensado também para muitos artistas criadores que,
mesmo quando não trabalham com a linguagem verbal, instauram
discursividades a partir de imagens e movimentos. No entanto, o
produtor tem ainda uma outra função: além de compartilhar a criação
com o artista, ele instaura outros movimentos e compartilhamentos nos
lugares onde os processos de criação serão apresentados e com as
pessoas que vão participar dos eventos. Nesse sentido, quando o
produtor cria junto, o que ele cria não é uma obra, mas um ambiente de
criação compartilhada. Esta é a sua função e o modo de trabalhar que
abre a possibilidade de desestabilizar as ações neoliberais que fazem da
arte um entretenimento inofensivo.

1

"Pedalada fiscal" foi o nome dado à prática do Tesouro Nacional de atrasar de forma
proposital o repasse de dinheiro para bancos (públicos e também privados) e autarquias, como
o INSS. O objetivo do Tesouro e do Ministério da Fazenda era melhorar artificialmente as
contas federais. Ao deixar de transferir o dinheiro, o governo apresentava todos os meses
despesas menores do que elas deveriam ser na prática e, assim, ludibriava o mercado
financeiro e especialistas em contas públicas.
2

Um dos acontecimentos históricos de maior importância da primeira década de século XXI foi
a crise financeira deflagrada em 2008. Ela se deu a partir de uma sucessão de falências de
instituições financeiras, nos Estados Unidos e na Europa. Instituições estas que participavam
de todo o complexo sistema financeiro mundial. Essa onda de falências estava relacionada ao
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que os economistas denominaram de “estouro de uma bolha imobiliária”. Ao longo da década
de 1990, especialmente no governo de Bill Clinton, houve uma significativa intensificação de
medidas financeiras voltadas para o setor imobiliário, que tinham por objetivo aumentar o
número de proprietários. Os bancos que concediam empréstimos para os compradores de
imóveis tinham que obedecer a certos limites de concessão. Para que houvesse expansão
deste limite, algumas empresas, como Fannie Mae e Freddie Mac, passaram a comprar as
carteiras de crédito imobiliário dos bancos americanos. Isso implicava numa manobra
financeira que liberava os bancos para emitir mais crédito aos compradores. Esse acordo entre
empresas compradoras de créditos e bancos aumentou a desregulamentação do sistema
financeiro mundial, já que a economia americana está intimamente imbricada com bolsas de
valores e bancos do mundo inteiro. Isto se deu porque as pessoas que eram estimuladas a
comprar imóveis por meio de crédito bancário praticamente ilimitado acabaram dando o calote,
eximindo-se de pagar suas dívidas com os bancos, que passaram a falir em 2008. Os calotes,
em 2005, somavam 20 bilhões de dólares. Em 2008, os números chegaram a 170 bilhões.
3

O Unidança é um evento promovido pelo Departamento de Artes Corporais da Unicamp, sob
iniciativa e produção dos alunos, desde 1990.
4

A criação do curso Comunicação das Artes do Corpo, em 1999, na PUC-SP, inaugurou um
perfil até então inédito no ensino universitário ao propor o cruzamento artes/comunicação para
seu nicho epistemológico. Desde sua concepção, o curso tinha como objetivo atender à
demanda por uma formação diferenciada no campo das artes, ao mesmo tempo abrangente e
profunda. Por isso, elegeu a contaminação entre as linguagens artísticas, que caracteriza a
produção contemporânea, para ser a moldura de sua proposta educacional. Disponível em:
<http://www.pucsp.br/graduacao/comunicacao-das-artes-do-corpo#historico>.
5

A dissertação intitula-se Estratégias comunicativas para dar visibilidade à dança: o papel da
mídia, as políticas públicas, a criação de um campo de conhecimento, e foi defendida no
Programa de Pós-graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade de São
Paulo no ano de 2008.
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Operadores do desamparo
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30

Poder disciplinar

“Há sem dúvida motivos para ser pessimista,
contudo é tão mais necessário abrir os olhos na
noite, se deslocar sem descanso e voltar a procurar
os vaga-lumes”.
(Georges Didi-Huberman. Sobrevivência dos Vagalumes)

Como afirmou Michel Foucault, nos diversos livros que escreveu
sobre o poder disciplinar, os sujeitos se constituem como tais nos
ambientes em que vivem. Esta perspectiva se faz presente também na
formulação desenvolvida pela teoria do corpomídia de Helena Katz e
Christine Greiner (2005), uma vez que este corpo se constitui
incessantemente em seus processos evolutivos na relação corpo-menteambiente.
Esta problematização foi particularmente trabalhada por Foucault
em seu livro Vigiar e Punir (1987). O autor explica que, mesmo quando
um sujeito está encarcerado, ele não deixa de ser sujeito, e se constitui
assim mesmo, nesta condição de sujeição. Quando Katz e Greiner
(2005) afirmam que o corpomídia se constitui numa relação coevolutiva
com o ambiente, relacionando produções de semiótica, biopolítica e
ciências cognitivas, também reconhecem que, através de contaminações
incessantes, o corpo (sujeito) se constitui com os ambientes por onde
circula.
Segundo Virno (2013), lembrando Gilbert Simondon, junto com “eu
falo” há sempre um “fala-se”. Trata-se de uma fase pré-individual que
desestabiliza e, ao mesmo tempo, fortalece a singularidade; quando essa
singularidade é a singularidade dos muitos (a multidão1, tal qual
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compreendida por Antonio Negri e Michael Hardt), torna-se ainda mais
potente.
Na busca pelo que seria o ofício do sujeito produtor, fui trabalhar
em uma instituição, no Sesc – Serviço Social do Comércio –, mais
especificamente na unidade Vila Mariana2, em São Paulo. Foram 18
meses de trabalho em uma grande instituição, dentro do teatro,
produzindo os mais diversos espetáculos de teatro, dança e música.
Tratava-se de um ambiente de grande competitividade, no qual os
produtores vinham das mais diversas profissões, sem formação na área,
apenas executando ordens e seguindo hierarquias institucionais.
No Sesc, o problema não era dinheiro, mas os modos e meios de
fazer e produzir. Os métodos eram rígidos e pouco claros, e só quando
saí é que pude perceber que, na verdade, não se tratava de métodos
rígidos, mas, sim, que existem modos de fazer institucionalizados que
partem de premissas como quantidade, antecipação do problema, time
de trabalho, “conceitos” que servem ao mundo plano e úmido, como
coloca Gielen.

Sem tentar romantizar sua função – a história que as
instituições carregam consigo também pode ser
esmagadora e a burocracia que adotam pode ser muito
rígida para permitir qualquer rebelião ou ‘revolta’ literal –
pode-se dizer seguramente que as instituições clássicas
pelo menos mantinham uma hierarquia de valores que
avaliava e mensurava a criatividade de forma diferente da
que é feita no sistema dominante de medir investimentos
e resultados. O último reduz a qualidade à quantidade e
exclui a primeira do processo. Qualquer cálculo numérico
faz diferença na qualidade relativa, ao final. Ele gera
comparabilidade quantitativa e permutabilidade de
qualidades ao fazer uma distinção abstrata em categorias.
Uma vez que a abstração é feita, literalmente nada pode
ser relacionado a nada mais, e as relações, portanto,
tornam-se também relativas e permutáveis. Pelo contrário,
construir ou criar alguma coisa requer fé absoluta e
intuição cega, mas também precisa de uma sólida base
cultural para permanecer em pé. E é exatamente isso que
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as instituições clássicas proporcionam (GIELEN, 2015,

p. 28).
A infinidade de regras e burocracias que caracterizavam o Sesc
não nos deixava trabalhar e, muitas vezes, chegava a impossibilitar os
processos. Lá, comecei a me dar conta de que os procedimentos usados
para viabilizar um evento cultural ou qualquer ação de natureza cultural
não eram adequados, não eram procedimentos próprios, mas modelos
preexistentes, emprestados de outras áreas, daí sua ineficiência.
Sem vontade de seguir neste ciclo institucional, queria ver as
ideias acontecerem em um processo menos moroso e burocrático. E, de
fato, trabalhei em muitos eventos, com muitos artistas e diversos gêneros
artísticos (dança, música, artes plásticas e teatro). Foi um processo
riquíssimo,

por

meio

do

qual

compreendi

a

importância

da

especialização, no sentido de conhecer o ofício, como analisou Sennett
(2009), que esclarece que aquilo que alguém faz também é aquilo que o
constitui. O corpo não está separado das suas ações, por isso todas as
ações que realizamos deixam marcas nele, e aquilo que se faz sempre
tem também um aspecto coletivo. Mais uma vez, há uma ressonância
com a teoria corpomídia. A ação de um corpo no ambiente se constitui
também a partir dos processos de comunicação com outros corpos. Não
há nada fechado em si mesmo: as ações impactam o mundo, assim
como o mundo impacta os corpos que agem.
Produzir música não requer o mesmo conhecimento que produzir
teatro, tampouco dança ou circo. Essa percepção veio com a prática, que
se apresentou sob a forma de incontáveis e variados erros de processo e
contexto – o entendimento de contexto de cada artista, de cada proposta,
é, em todos os aspectos, uma das grandes chaves para o trabalho de
produção. Ele ajuda a desenhar os caminhos, as relações, os tons, os
significados, os porquês, os como fazer. O semioticista Thomas Sebeok
(GREINER, 2005) salienta que o contexto onde tudo acontece é muito
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importante, e que o "onde" tudo corre nunca é passivo. Assim, o
ambiente no qual toda mensagem é emitida, transmitida admite influência
sobre a sua interpretação, nunca é estático, mas uma espécie de
contexto sensitivo. Já há alguns anos o onde deixou de ser considerado
apenas o lugar em que o artista se apresenta, transformando-se em um
parceiro ativo dos produtos cênicos. Ao invés de lugar, o “onde” tornouse uma espécie de ambiente contextual.
Segundo a teoria corpomídia (KATZ; GREINER, 2005), corpo e
ambiente são coprodutores de contextos e sentidos, em regime de
codependência; suas trocas ocorrem por contágio. A visão de mundo de
cada sujeito em cada instante de sua vida é o que resulta dos processos
de contaminação nos quais esteve/está/estará envolvido. Isso significa
que o corpo vive pautado pela mudança, precisando lidar todo o tempo
com o que vai encontrando pelo mundo. Sendo constituído por uma
transformação constante, o corpo, entendido como corpomídia, traz
implicações políticas de saída, que se estabelecem na relação com o
contexto.

A noção de contexto também varia muito. Sebeok, define
contexto como reconhecimento que um organismo faz das
condições e maneiras de usar efetivamente as
mensagens. Contexto inclui, portanto, sistema cognitivo
(mente), mensagens que fluem paralelamente, a memória
de mensagens prévias que foram processadas ou
experienciadas e, sem dúvida, a antecipação de futuras
mensagens que ainda serão trazidas à ação, mas já
existem enquanto possibilidade (GREINER, 2005, p. 130).

Mais uma vez, essas reflexões e pontuações foram chegando com
o tempo; foi necessário trabalhar muito, testar diversos tipos de
procedimento, enfrentar diferentes desafios para ir sedimentando essas
ideias, que continuam em transformação.
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1

“Para Espinosa, a multidão representa uma pluralidade que persiste como tal na cena pública,
na ação coletiva, na atenção dos assuntos comuns, sem convergir no Uno, sem evaporar- se
em um movimento centrípeto. A multidão é a forma de existência política e social dos muitos
enquanto muitos: forma permanente, não episódica nem intersticial. Para o filósofo, a multitude
(multidão) é a arquitrave das liberdades civis. Desejo mostrar que a categoria de multidão (tal
como é considerada por seu jurado inimigo Hobbes) ajuda-nos a explicar certo número de
comportamentos sociais contemporâneos. Após séculos de “povo” e, por consequência, de
Estado (Estado-Nação, Estado centralizado, etc.), abolida nos albores da modernidade, a
polaridade contraposta finalmente volta a se manifestar. A multidão como último grito da teoria
social, política e filosófica? Talvez.” (VIRNO, 2013, p. 4).
2

O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma instituição brasileira privada, mantida pelos
empresários do comércio de bens, serviços e turismo, com atuação em todo âmbito nacional,
voltada prioritariamente para o bem-estar social dos seus empregados e familiares, mas aberto
à comunidade em geral. Atua nas áreas da Educação, Saúde, Lazer, Cultura e Assistência. Foi
criado em 1946, no dia 13 de setembro, pelo Decreto-Lei n° 9.853, em que o Presidente Eurico
Gaspar Dutra autoriza a Confederação Nacional do Comércio a criar este Serviço.
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Empregabilidade
“Creio que, hoje, a individualidade é completamente
controlada

pelo

poder

e

que

nós

somos

individualizados, no fundo, pelo próprio poder.
Dizendo de outro modo, eu não creio que a
individualização se oponha ao poder, mas, pelo
contrário, eu diria que nossa individualidade, a
identidade obrigatória de cada um é efeito e
instrumento do poder, e o que este mais teme é a
força e a violência dos grupos.”

(Michel Foucault. Microfísica do Poder)

Dentre as inúmeras questões atreladas ao trabalho de produção e
que, de certa maneira, ligam-se ao tempo, está a da empregabilidade, da
adaptabilidade, da flexibilidade, da antecipação, que são, ao final, os
maiores bens em um mundo plano, úmido e interconectado.
Segundo Lemos (2011), o discurso da empregabilidade é,
essencialmente, disciplinador, pois institui parâmetros – os requisitos
para fazer-se empregável –, diferencia e hierarquiza indivíduos. O
indivíduo

empregável,

em

contrapartida,

dispensa

cobranças

e

imposições explícitas: seu compromisso com a empregabilidade coloca-o
num estado de vigilância permanente, de atenção a seus deslizes, de
comparação e disputa com seus concorrentes. Este discurso deve ser
entendido, em princípio, não como um discurso a respeito da verdade do
mundo contemporâneo do trabalho, mas como um discurso que,
obedecendo determinadas estratégias enunciativas e modelos teóricos
consagrados, torna-se convincente –, portanto, verdadeiro – para o
trabalhador contemporâneo. É preciso não esquecer, todavia, que “a
‘verdade’ está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem
e a apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem”
(FOUCAULT, 2006, p. 14).
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Do ponto de vista de sua produção, a empregabilidade está
vinculada à ideia de uma busca incessante pela profissionalização, por
meio da qual será produzido um profissional diferenciado, polivalente,
capaz de cumprir diversos propósitos, e cujo objetivo é se adaptar, ser
capaz de se antecipar e de seguir as regras postas. A matriz liberal que
fundamenta ideologicamente a individualização do emprego cria
condições para a associação entre a construção individual da trajetória
profissional e a liberdade: quanto mais empregável é o indivíduo, mais
possibilidades ele teria de escolher onde trabalhar e de migrar de um
emprego a outro, na medida em que essa mudança significa crescimento
e aprimoramento profissional. Na era da empregabilidade, estabilidade é
sinônimo de acomodação e falta de visão.
Este conjunto de aspectos reflete bem o que se deseja do produtor
comum hoje, ou seja, alguém capaz de resolver problemas sem
questioná-los, capaz de cumprir as regras sem entendê-las, de executar
ações sem ao menos saber se são pertinentes, sem conhecer o contexto
local de cada trabalho, alguém capaz de planejar estratégias ao invés de
criá-las. A criação, aqui tratada por nós, está de certa forma ligada ao
conceito de performatividade, defendido por Judith Butler.
Butler (1993 apud RAQUEL, 2016) assinala que o conceito de
performatividade contesta os dualismos problemáticos e sua hierarquia
implícita, questionando categorias vinculadas às identidades préconcebidas, que ignoram o aparato discursivo que constituem o próprio
binar – uma estrutura epistemológica baseada na oposição.
Segundo Raquel (2016), é fundamental, nessa perspectiva,
diferenciar expressividade de performatividade. A primeira compreende a
ação já dada a ser expressa, enquanto a segunda é uma ação a ser
constituída. O conceito do qual tratamos é invocado para explicitar que
as atribuições indentitárias não expressam ou revelam algo dado como
essencial ou fundacional, mas são, na verdade, performadas. As
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identidades, portanto, não são dadas pela natureza ou simplesmente
expressas na cultura, uma vez que os sujeitos constituem-se por meio da
performance de atos, de modo que somos o que é feito e refeito através
da cultura, ela mesma um processo.
Performatividade não é, portanto, um ato singular, pois ela
é sempre uma reiteração de uma norma ou um conjunto
de normas, e na medida em que adquire um status de
semelhante ato no presente, ela oculta ou dissimula as
convenções da qual é uma repetição. Além disso, esse
ato não é primeiramente teatral; de fato, sua aparente
teatralidade é produzida na medida em que sua
historicidade permanece dissimulada (e, inversamente,
sua teatralidade ganha uma certa inevitabilidade, dada a
impossibilidade de uma divulgação completa de sua
historicidade). Na teoria dos atos de fala, a
performatividade é a prática discursiva que decreta ou
produz aquilo que nomeia (BUTLER,1993 apud RAQUEL,
2016, p. 12).

O modo como Butler entende performatividade impacta e
transforma visões mais tradicionais de identidade. A autora vê identidade
como efeito, de modo que não pode ser considerada nem como algo fixo
e fundante, nem como algo totalmente artificial e arbitrário. Esse
entendimento procura situar o político nas práticas significantes que
criam, regulam e desregulam a identidade, ampliando a própria noção de
político, não mais ligada a práticas de um conjunto de supostos sujeitos
prontos (BUTLER apud RAQUEL, 2016).

A Força da performatividade é a força da ruptura com
qualquer sentido a priori, e a sua potência política reside na
possibilidade de produzir espaços de deslocamento e criar
novas formas de agenciamento entre os sujeitos [...]
(RAQUEL, 2016, p. 129).

Existe, aqui, um embate entre empregabilidade e performatividade
na constituição desse sujeito produtor. São como dois opostos que
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desenham claramente o posicionamento político do produtor diante do
seu fazer. O modo de compreender sua atuação, de construir as
relações, de conduzir suas escolhas de trabalho deixa nítido como
estamos nos constituindo. Perante a bifurcação, tem-se, então, de um
lado, o sujeito da empregabilidade que se molda ao mundo úmido e
plano da aptidão, das mudanças, do tempo escasso, do isolamento, da
eficiência; do outro lado, o sujeito da performatividade que trabalha com
a ideia da criação e, consequentemente, com o tempo estendido, com o
coletivo, com a ideia de continuidade.
Em minha trajetória de trabalho, senti fortemente a diferença nesse
profissional que se deixa transparecer nas relações com os artistas, com
os espaços, instituições, público e entre os próprios produtores. Grande
parte desta observação se dá em razão do percurso feito até então, isto
é, o percurso de quem entendeu a produção a partir do palco, saindo da
cena – com todas as dificuldades e erros que não tinha tão claros –, mas
também dos encontros com inúmeros produtores pelo caminho, em que
percebi a ausência de reflexão e ferramentas sobre e para trabalhar. O
que

falta

não

é

a

formalidade

do

conhecimento

e

nem

a

profissionalização, mas tomar o conhecimento e os procedimentos e
performá-los, pois, como assinala Gielen, o atual modelo de trabalho
perde o que mais precisamos: a performatividade, necessária “para que
possamos nos manter em pé, e capazes de algum ousado ato criativo.”
(GIELEN, 2015, p. 32).
Assim, quanto mais sincronizados ficarmos com o mercado, e com
todos os mecanismos que ele envolve, como, por exemplo, a
empregabilidade,

mais

perderemos

nossa

capacidade

de

performatividade, limitando-nos a nos adaptar para sobreviver.
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Mercado
“A cultura ocupa um lugar estratégico na
economia

contemporânea.

Algumas

das

nomeações do capitalismo no seu atual estágio
indicam

um

privilégio

dado

à

dimensão

simbólica: cultural, pós-moderno, Informacional,
criativo, imaterial etc. Esse fenômeno pode ser
percebido em, no mínimo, duas dimensões. A
primeira é do papel da mercadoria ‘cultura’ no
montante de capital gerado pelo mercado, seja
local, nacional, regional, ou global. A segunda
dimensão é a do fator simbólico agregado a
produtos que de forma imediata não seriam
considerados como culturais em seu valor de
uso.”

(Alexandre

Barbalho.

Política

Cultural

e

Desentendimento)

A conversão da arte em entretenimento e a transformação da
criação em exibição são alguns dos problemas levantados por nós e que
irão aparecer ao longo de todo o texto, pois, sob todas as questões
levantadas, estaremos perseguindo os caminhos que conferiram à
criação e a arte esse status. Para contextualizar essa discussão, começo
falando de economia criativa, concepção que conheci desenvolvendo,
junto com Ana Carla Fonseca1, o primeiro seminário voltado para este
tema, que aconteceu no ano de 2007, realizado em parceria com a
Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, o Sesi e o Sebrae2. Este
seminário tinha como objetivo reunir os principais nomes da economia
criativa no Brasil e no mundo, para discutir o que significava e a que se
aplicava, além de trazer exemplos de instituições e organizações sociais
que estavam “aplicando” os conceitos a cerca do tema.
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O termo economia criativa3 surgiu em 2001, a partir da tradução de
indústrias4 criativas, que geravam debates importantes, principalmente
na Inglaterra, mas também em outros países. Segundo Barbalho (2016),
na Inglaterra do século XXI, o discurso da indústria e da economia
criativas obteve tanto respaldo a ponto de se criar, “no governo Blair 5, um
Ministério das Industrias Criativas fundamentado em economistas liberais
da cultura que subordinam a criatividade” (BARBALHO, 2016, p. 15-16) à
inovação e aos direitos de propriedade intelectual, direcionando-as às
demandas do mercado e trazendo um crescimento substancial para os
“negócios culturais” – iniciativa que começa a ganhar espaço fora do
universo anglo-saxão, caso do Brasil que, na gestão Ana de Hollanda6 no
Ministério da Cultura, criou a Secretaria da Economia Criativa.
No início, esse discurso parecia trazer uma possibilidade de
abertura para atividades diversificadas que testassem novos modos de
produzir subjetividades, sem seguir os mesmos padrões já estabelecidos.
No entanto, com o tempo, aquilo que havia emergido como possibilidade,
tornou-se uma grife de mercado e mais um sintoma do neoliberalismo,
que tem encontrado diferentes nomes, conforme os ambientes e as
questões que o alimentam. Uma das expressões do funcionamento
desse sistema é o chamado capitalismo artista e a sua respectiva
estetização do mundo, como discutem Lipovetsky e Serroy (2015). Os
autores observam um novo vocabulário que surge transformando
cabeleireiros em hair designers e organizadores de cardápios em
curadores gourmet. A economia criativa também se tornou, de certa
forma, uma marca, sendo ressignificada no interior do capitalismo
neoliberal.

No tempo da financeirização da economia e de seus
prejuízos sociais, ecológicos e humanos a própria ideia de
um capitalismo artista pode parecer, não ignoramos,
oximórica e até radicalmente chocante. No entanto, é
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mesmo essa fisionomia do novo mundo que, confundindo
as fronteiras e as antigas dicotomias, transforma a relação
da economia com a arte do mesmo modo que Warhol7
havia transformado a relação da criação artística com o
mercado, preconizando uma art business (LIPOVETSKY;
SERROY, 2015, p. 40).

Todavia, o capitalismo artista não é um fenômeno recente.
Segundo Lipovetsky e Serroy, suas primeiras manifestações aparecem já
no início da segunda metade do século XIX. Mas, e aí está a novidade, a
era hipermoderna desenvolveu essa dimensão artista a ponto de fazer
dela um elemento fundamental do desenvolvimento das empresas, um
setor criador de valor econômico, uma jazida, cada dia mais importante,
de crescimento e de empregos. A atividade estética do capitalismo, que
era reduzida ou periférica, tornou-se estrutural e exponencial. É essa
incorporação sistêmica da dimensão criativa e imaginária aos setores de
consumo mercantil, bem como uma formidável dilatação econômica dos
domínios estéticos, que autoriza a falar de um regime artista do
capitalismo. Na lógica da indústria cultural, segundo Adorno e
Horkheimer (1985 apud BARBALHO, 2016, p. 21), “a diversão é o
prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio”.
O que caracteriza o capitalismo artista são basicamente as ações
de mise-en-scène e do espetáculo8, da sedução e do emocional, cujas
manifestações podem ser contempladas no plano estritamente estético.
O capitalismo artista, em oposição ao capitalismo industrial da era
fordista, é menos focado na produção em massa de produtos em série e
mais preocupado com a diferenciação dos produtos e serviços, a
proliferação da variedade, o lançamento de novos produtos, a exploração
das expectativas emocionais dos consumidores. Lipovetsky e Serroy
(2015, p. 42) enfatizam que,

[...] um capitalismo centrado na produção foi substituído por
um capitalismo de sedução focalizado nos prazeres dos
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consumidores por meio das imagens e dos sonhos, das
formas e dos relatos. O capitalismo artista tem de
característico o fato de que cria valor econômico por meio
de valor estético e experiencial: ele se afirma como um
sistema conceptor, e distribuidor de prazeres, de
sensações, de encantamento. Em troca, uma das funções
tradicionais da arte é assumida pelo universo empresarial.
O capitalismo se tornou artista por estar sistematicamente
empenhado em operações que, apelando para os estilos,
as imagens, o divertimento, mobilizam os afetos, os
prazeres estético, lúdicos e sensíveis dos consumidores.

Impondo-se como um dos componentes do novo capitalismo
imaterial,

o

capitalismo

artista

é

movimentado

por

mercados

individualizados de experiências, de preferências subjetivas cada vez
mais heterogêneas e cujas alavancas de criação de valor são o saber, a
inovação e a imaginação. Essa faceta do capitalismo vem de encontro
com o que Gielen (2015) argumenta, ao dizer que, no mundo plano e
úmido, inovação é uma moralidade positiva por definição e que o fato
criativo deve ser despolitizado. Criação e inovação são a mensagem, e o
mundo plano e úmido fornece o meio perfeito para a sua propagação.
Ainda como ressaltam Lipovetsky e Serroy, o capitalismo artista é
o sistema no qual são desestabilizadas as antigas hierarquias artísticas e
culturais, ao mesmo tempo em que as esferas artísticas, econômicas e
financeiras

se

interpenetram.

Onde

funcionavam

universos

heterogêneos, agora se desenvolvem processos de hibridação que
misturam de maneira inédita estética, indústria, arte e marketing, magia e
negócio, designer e cool, arte e moda, arte e divertimento. E,
completando os autores, Gielen pontua que o que importa aqui é que,
sob a hegemonia neoliberal, a instituição está sendo erodida. Uma das
causas é que ela está perdendo sua própria hierarquia cultural na
sombra da lógica de mercado. O autor dirá que “o que já foi visto como a
mais alta função da educação, articular cidadãos e criar pessoas
‘cultivadas’, agora desvanece em disfuncionalidade sob o dogma da
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lucratividade” (GIELEN, 2015, p. 30), o mesmo se passando no ambiente
cultural. Assim, tem-se “O sentimento frequentemente compartilhado de
que quanto mais o capitalismo artista domina menos arte e mais
mercado se tem.” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 46). Gielen (2015)
coloca que o setor criativo, incluindo a área artística, em todo o mundo,
está cada vez mais cultivando uma ética de trabalho que se assemelha
ao neoliberalismo.
O capitalismo artista acerta em cheio o mercado cultural. Os
processos artísticos estão altamente contaminados por ele e cada vez
mais sofrem transformações perigosas, pois, com o avançar do tempo,
estas relações estão se solidificando, trazendo para arte a necessidade
de produtos diversos, de gastar menos tempo na criação, de dar aos
trabalhos o status de mercadoria, e de entender o trabalho como mais
um produto. É nesse cenário que o produtor cultural atua, nessa
propagação de imagens de pseudoconceitos, buscando eficiência e
agilidade para poder “vender” seus produtos. Só que diante de tantos
encurtamentos (de espaço, de tempo, de criação), os produtos estão
perdendo, em velocidade rápida, a qualidade artística, condição primeira
da arte. Este produtor executa um trabalho instrumental que precisa ser
ágil, compatível com o meio no qual está inserido, adaptável, flexível e
focado no produto final, que tem a duração de um projeto. Um dos efeitos
deste funcionamento é que esses indivíduos se encontram em uma
posição muito frágil quando algo acontece a eles, ficando cada vez mais
difícil apoiar-se em estruturas coletivas de solidariedade. A fragilidade a
que me refiro diz respeito ao isolamento que o produtor se propõe ao
aceitar os mecanismos do mundo plano e úmido, que se concretizam em
competição feroz, disputas de trabalho, conexões temporárias, tempo
reduzido, redes instáveis e na perda da capacidade de reflexão e
pesquisa, elementos essenciais para a criação de um ambiente de
trabalho mais sustentável, com maior capacidade de permanecer. Isso é
verdade para o mundo da arte e, por extensão, para toda a indústria
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criativa. Indivíduos que trabalham nesse mecanismo de ação terão
problemas na construção de relacionamentos duráveis.

1

Ana Carla Fonseca é economista, pesquisadora de economia criativa e escritora. Trabalha
como consultora de entidades como ONU, Unesco e UNCTAD. Entre os livros que escreveu
estão: Economia Criativa como estratégia de Desenvolvimento – livro digital (2008), Cidades
Criativas, Soluções Inventivas (2010).
2 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), criado em 1972, é
um serviço social autônomo brasileiro, parte integrante do Sistema S que objetiva auxiliar o
desenvolvimento de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no país.
Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae>. Acesso em: 3 out. 2016.
3

Economia Criativa é um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que se
originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento,
criatividade ou capital intelectual de indivíduos com vistas à geração de trabalho e renda. Cf. a
esse respeito o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas disponível em:
<(www.sebrae.com.br>.
4

“O termo Industrial não se refere necessariamente à produção industrializada da cultura, mas
propriamente ao seu processo de estandardização, localizável inclusive em determinadas
expressões artísticas que são irreprodutíveis tecnicamente, como uma apresentação cênica ou
um show de música, mas que reproduzem determinado padrão estético, como, por exemplo, os
musicais da Broadway ou os shows das bandas de ‘forró eletrônico’ ou de ‘axé music’”.
(ADORNO, 1986, p. 95 apud BARBALHO, 2016, p. 20).
5

Tony Blair, político britânico, foi primeiro-ministro do Reino Unido de 2 de maio de 1997 a 27
de junho de 2007, e foi líder do Partido Trabalhista de 1994 a 2007, além de membro do
Parlamento Britânico de 1983 a 2007. Depois de deixar o cargo de primeiro-ministro, Blair foi
indicado para a posição de enviado da organização das Nações Unidas (ONU), da União
Europeia, dos Estados Unidos e da Rússia no Oriente Médio.
6

Anna Maria Buarque de Hollanda é cantora e compositora brasileira, mas se notabilizou
sobretudo por trabalhos burocráticos na Fundação Nacional de Artes (Funarte). Foi Ministra da
Cultura do Governo Dilma entre janeiro de 2011 e setembro de 2012.
7

Andy Warhol é o artista mais conhecido da pop art e um dos mais polifacetados desse
movimento. Depois de estudar desenho, trabalhou como desenhista publicitário em Nova York.
No final dos anos de 1950, já utilizava em suas obras motivos oriundos da publicidade,
empregando tintas acrílicas. Nos anos de 1960, escolheu como tema para suas obras artigos
de consumo cotidiano, como latas de sopa e garrafas de Coca-Cola; ídolos populares, como
Marilyn Monroe e Elvis Presley; e imagens da história da arte, como a Mona Lisa,
reproduzindo-as em série com diversas variações cromáticas. Warhol refletiu também a
imagem mais negativa da moderna sociedade norte-americana (distúrbios raciais e execuções
capitais), fazendo uso de materiais acrílicos, combinados com a técnica de colagem. As suas
ideias artísticas e os seus filmes underground, atingindo até 25 horas de duração,
materializavam-se em seu ateliê nova-iorquino, onde trabalhava com amigos e colaboradores.
A partir de 1970, empreendeu diversas experiências multimídia com o grupo de rock Velvet
Underground. Embora rejeitando uma arte subjetiva e comprometida (queria ser uma máquina),
a sua obra serviu para julgar, de um ponto de vista crítico, a moderna sociedade industrial.
Baseando-se no dadaísmo, Warhol desenvolveu novas formas de integração entre os
conceitos plásticos e a realidade. Disponível em: <http://www.warhol.org/museum/about/>.
Acesso em: 3 out. 2016.
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8

Segundo Guy Debord, o espetáculo não é simplesmente um conjunto de imagens, como pode
parecer, mas uma “relação social entre pessoas, mediada por imagens. O espetáculo é o
momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida social” (DEBORD, 1997, p. 30).
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Empreendedorismo
“24/7 anuncia um tempo sem tempo, um tempo
sem demarcação material ou identificável, sem
sequencia nem ocorrência. Implacavelmente
redutor, celebra a alucinação da presença, de
uma permanecia inalterável, composta de
operações incessantes e automáticas.”
(Jonathan Crary. 24/7 – Capitalismo Tardio e
os Fins do Sono)

Compositor de destinos
Tambor de todos os ritmos
Tempo Tempo Tempo Tempo
Entro num acordo contigo
Tempo Tempo Tempo Tempo

(Caetano Veloso. Oração ao Tempo)

Começar sempre do zero está na base do conceito de mundo
plano e úmido de Pascal Gielen1, em que a natureza temporária das
relações e das ideias enfraquece as conexões do mundo em rede,
evocando a competição e o sentimento de que é preciso apagar o que
veio antes. Caminhamos juntos temporariamente, e logo partimos para
um próximo encontro, um próximo projeto, um próximo evento. Talvez
esse seja um dos problemas envolvidos na produção cultural e que pode
ser observado tanto no âmbito público quanto no privado: o modo de lidar
com o tempo.
Esse tratamento que damos ao tempo nos dias de hoje vem nos
levando a tomar um caminho sem volta, no qual aceitamos passivamente
a condução dada pelo outro, pelas instituições, pelo mercado, pelos
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espaços de apresentação, que não necessariamente se importam com o
tempo que de fato a criação precisa. Esse sistema de funcionamento
está fazendo sucumbir juntos a criação e o tempo pela absolutização da
velocidade em todas as dimensões da existência, expressa na aceitação
da exigência de respostas imediatas, respostas que não passam pela
investigação e pela interrogação, e que por isso nada respondem, uma
vez que sequer há pergunta. “Não se trata mais [portanto] de ganhar
tempo, porém de abolir o tempo” (PELBART, 1993, p. 32).
Segundo Crary (2014), a novidade está na renúncia total à
pretensão de que o tempo possa estar acoplado a quaisquer tarefas de
longo prazo, mesmo que ligadas à noção de desenvolvimento e
progresso.
Na era do empreendedorismo, em que estamos incessantemente
competindo, em que nos fazem crer que somos donos do nosso tempo,
de nossa criação, somos estimulados a dar tudo que temos em proveito
de um projeto, de uma ideia que não ultrapassa o tempo de sua
execução, fazendo-nos ir em busca de outro e mais outro projeto, numa
contínua e crescente descontinuidade. Um de seus efeitos é que os
empreendedores (artistas, produtores, curadores) desse mundo plano
são obrigados a obter e defender direitos e obrigações em todos os
lugares onde estão.
Pensamos em nosso trabalho ao longo do tempo em forma de
projetos, ou seja, pensamos nosso percurso profissional de maneira
provisória. Os projetos exigem resultado para que seus participantes
tenham chance de realizar outros projetos, e a única responsabilidade é
o resultado. Então, se trabalhar por projetos implica de fato maior
produtividade e criatividade, ao mesmo tempo é um modelo de trabalho
eficaz para a exploração mental, social e física. Trata-se de um sistema
que não cria vínculos e, portanto, nada nele se estabiliza.
Como diz Foucault (2007), na era da empregabilidade, a
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estabilidade não é mais uma virtude e passa a ser sinônimo de
acomodação e falta de visão do trabalhador. O capitalismo tardio tem,
nas últimas décadas, invadido sem esforço o campo artístico, por meio
da industrialização cultural e criativa.

No mundo plano, esse espaço de escavar profundamente,
de reflexividade e ‘lentidão’ ou de verticalidade, mas
também de isolamento e de lidar com a materialidade, é
previsivelmente substituído por um discurso imaterial
sobre mobilidade, e a instituição se dissolve em uma
estrutura de redes (GIELEN, 2015, p. 34).

Essa estrutura de redes, cujos pontos de conexão são frouxos e
móveis, não chegando a constituir um vínculo, torna “o caráter mais
fraco, caráter como uma conexão para o mundo, como ser necessário
para os outros” (SENNETT, 1998, p. 146). Na sociedade em rede, a
solidariedade é apenas uma funcionalidade temporária que, em geral,
tem a duração de um projeto. Em outras palavras, em uma economia em
rede, a solidariedade tem valor instrumental: somente é válida enquanto
beneficia indivíduos empreendedores e se encaixa em suas trajetórias.

O máximo de união coletiva que interessa é o time,
precisamente porque, em um time, todos os membros
podem ser chamados a responder por sua
responsabilidade e por seu esforço individuais (GIELEN,
2015, p. 43).

O trabalho por projetos, segundo Gielen (2015), reivindica e produz
relações instrumentais, guiadas por metas que se dissolvem quando o
projeto é finalizado. No caso dos trabalhadores criativos, eles entram em
estratégias temporárias, alianças com artistas, designers, obras de arte,
patrocinadores, organizações criativas. Quando o projeto é entregue, as
relações são postas de lado, para serem eventualmente reativadas,
permanecendo, de certa forma, suspensas por tempo indeterminado.
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Han (2015) coloca que no lugar da “proibição”, “mandamento” ou “lei”,
temos na atualidade “projeto”, “iniciativa” e “motivação”, segundo uma
lógica quase religiosa.
Esse modo de fazer vem desenvolvendo um comportamento no
meio artístico que tem se tornado, ano a ano, predominante. Dentro
desta sistemática, em que nos tornamos “amantes das formas, das
ordens, dos projetos, do futuro já embutido no presente” (PELBART,
1993, p. 35-36), os artistas vão se moldando e moldando suas ideias e
criações para caberem neste tempo achatado e sem história, cujo efeito
é uma relação inversa: o projeto com subvenção dita o desenvolvimento
da criação e os passos dos artistas, congelando o processo de criação e
ativando o sujeito criativo.
Essa lógica é ditada, em grande parte, pela presença dos editais e,
como coloca Perniciotti (2015), pela editalização, que se configura como
uma lógica, um jeito de pensar e fazer produção artística hoje, na qual os
editais são a mediação, ou seja, o modo de pô-la em prática, dando
sustentabilidade a esse sistema. A editalização já existe sem o edital e,
na verdade, vem conduzindo os artistas e seus processos. Logo, o que
fica desenhado neste cenário é que o modo de fazer dita o que fazer,
colocando,

desta

maneira,

o

trabalho

artístico

num

lugar

de

subserviência. Essa lógica se estabelece como um modo de pensar, de
criar e de viver.
No Brasil, não há outro modo de fazer, uma vez que nosso sistema
de financiamento cultural é todo pautado em editais, logo, é inteiramente
apoiado em ciclos de tempo curto, no qual impera um sistema de loteria,
de rotatividade, em que um dia se ganha e no outro se perde, ao sabor
de avaliações, de comissões que se formam para trabalhos rápidos,
sempre com tempo insuficiente, com pouco espaço para reflexão e troca
entre os membros, o que causa, muitas vezes, avaliações rasas que não
contemplam a riqueza dos projetos, pois não há de fato como se
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aprofundar e, consequentemente, encontrar meios de contemplar
projetos que estejam relativamente fora dos parâmetros dos editais ou
que simplesmente pedem que nos debrucemos um pouco mais sobre
eles. As comissões também são, frequentemente, vítimas do processo
dos editais – não se tratando aqui, portanto, de uma condenação e sim
de uma constatação.
A natureza do trabalho por projetos, onde início e fim estão dados,
faz com que eles se sucedam e se substituam, recompondo, ao sabor
das prioridades e das necessidades do momento, os grupos ou equipes
de trabalho (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Se do ponto de vista
econômico os projetos são muito interessantes, na medida em que sua
provisoriedade permite que sejam sempre bem-sucedidos em combinar
energia, força humana e horas de trabalho, o trabalho por projeto
conjuga

elementos

muito

nocivos

para

a

criação,

como

a

descontinuidade, a velocidade excessiva, as relações descartáveis, a
lógica do empreendedorismo.
Além de solapar os modos de pensar e criar de artistas com longas
trajetórias, este modo de fazer vem transformando toda uma geração de
artistas, que “criam para algo”: para um edital, para uma instituição, para
sempre ter algum “produto novo”. É uma mudança avassaladora que
vem alterando modos de criação, de relação com a arte, com o público,
com a produção. Esse modus operandi oprime a ideia de criação, de
maneira que o artista faz da sua arte um produto barato. Para romper
esse ciclo, seria necessário o empenho significativo da própria classe
artística, que hoje alimenta incessantemente o sistema de editais. É fato
que todo esse processo viciado que o mercado criou está pautado no
medo, no medo de não ser escolhido, lembrado, de não ter trabalho
amanhã, pois como já dissemos anteriormente, planejar no longo prazo
não é permitido, se o desejo for o de se manter vivo para o mercado.
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O Cotidiano se sobrepõe e, [...] é preciso reconhecer que
a continuidade de tais modelos prossegue no corpo que
os reproduz e o silêncio que os contorna, impossibilitando
a crítica, é sobrevivência, é rotina, é a dificuldade de
reconhecer-se responsável [...] (PERNICIOTTI, 2015, p.
40).

Em 2015-16, fui convidada para avaliar os projetos do segundo
edital do Rumos Itaú Cultural2. Foi uma experiência que me conectou
com o Brasil, e trouxe dimensões que não tinha ainda experimentado.
Nas leituras, entrei em contato com diversos projetos, muito diferentes
entre si, muitas áreas de atuação, muitas regiões e muitas finalidades, o
que foi muito rico e desafiador. Mas foi igualmente um processo
angustiante, ao longo do qual emergiram muitas questões, dentre elas o
modo de escrever os projetos, que estão inteiramente viciados no
modelo dos editais. A forte presença de um modelo faz com que os
projetos comecem a se parecer, dando uma sensação estranha de que
estão todos falando quase a mesma coisa, o que não é verdade. Na
realidade, o que ocorre é uma padronização dos modos de pensar e de
criar, uma vez que se entende que é melhor não ousar, pois o que estiver
fora dos moldes técnicos pode não emplacar. Assim, projetos com
potencial vão sendo reduzidos a apresentações, justificativas, objetivos,
contrapartida e – hoje em dia, questão muito na moda, como no passado
(recente) próximo era a sustentabilidade, a acessibilidade. Outro aspecto
que chamou minha atenção foi a presença dos intermediários: inúmeros
projetos eram colocados por grandes produtoras, o que a princípio não é
um problema, mas são grandes produtoras que se valem de temas caros
para nossa sociedade e criam projetos enormes, custosos e que pouco
irão reverberar nas comunidades ou grupos em questão. Inúmeros
projetos que, na verdade, não passam de ideias que não foram testadas,
que não existem, que não tem nenhum rastro de sustentação. Costumo
dizer que, com o passar do tempo, existe algo muito claro, “ideia boa é
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ideia que existe” de alguma forma no tempo e no espaço. A grande
quantidade de projetos de oficinas e workshops também chamou minha
atenção, diagnosticando, no meu modo de ver, um chamado à formação.

Como no restante da sociedade, os projetos assumiram
uma função central na produção criativa. No tradicional
mundo da arte, por exemplo, exibições temporárias,
bienais e trienais ganharam o terreno histórico do setor
estrutural de museus – que, a propósito, têm sido
pensado cada vez mais em termos de projetos.
Especificamente em uma sociedade em rede, os projetos
são, portanto, um método apreciado de produção e de
aglutinação de agentes temporários (BOLTANSKI;
CHIAPELLO, 2009, p. 135-6).

Essa experiência abriu espaço para algumas questões que dizem
respeito à continuidade nos editais, por exemplo: como projetos
continuados pedem apoio para editais? Trata-se de projetos que já
acontecem de alguma maneira e que pedem apoio ao edital que, dada a
sua natureza, não prevê continuidade. Como ficam essas ações? Para
que serve mesmo um apoio pontual para algo que prevê a permanência?
Que diferença faz obter incentivo por um ano diante de uma história de
existência na resistência? Qual a vantagem de ter um orçamento maior
por um período curto de tempo? Embora essas sejam apenas algumas
das questões que me assaltaram ao ler as inúmeras propostas, elas
ilustram o quanto o edital não contempla a continuidade, o que seria uma
ação de política cultural. Como pontua Perniciotti (2015), o conjunto de
editais vigentes no país não se constitui como uma política pública de
cultura, embora o processo de editalização3 seja considerado como
política de cultura.
A editalização, segundo Perniciotti, é uma lógica, um modo de
pensar e executar a produção cultural, e os editais são os meios de
produção e mediação que viabilizam e sustentam essa lógica. Logo, a
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editalização já não precisa mais do edital em si para existir, uma vez que
é um modo de pensar, de conceber uma ideia, um projeto, e é
exatamente isso que presenciei nesse processo de leitura dos projetos
do Rumos.

A Rede de pré-disposições que vem propondo o processo
de financiamento à cultura via editais como um
equivalente da política cultural se tornou um hábito
cognitivo. Como o corpo não é capaz de rejeitar as
informações com as quais entra em contato, contaminado
por elas, passa a reproduzi-las. O que se produz não esta
desassociado das condições de produção, e as
manifestações artísticas têm sido testemunha disso
(PERNICIOTTI, 2015, p. 37).

Por fim, outro ponto importante foi a ausência da curadoria, digo
isso pois havia muitos projetos de festivais, mas nenhum deles trazia um
eixo curatorial ou alguma proposta próxima disso. A figura do curador
sequer vem sendo citada. Existiria aí uma questão de compreensão
sobre o que seja e qual o papel do curador ou o sintoma de um desgaste
que o próprio posicionamento dos curadores trouxe?
Foi um processo árduo, difícil e marcado pelo tempo exíguo para
avaliação, mas que possibilitou uma reflexão sobre política cultural, sobre
a abrangência do trabalho do produtor, algo que ainda não tinha
experimentado nas outras comissões das quais havia participado até
então.
**
O atual contexto de produção no qual estão imersos os
empreendedores criativos é caracterizado por um alto nível de
individualização ou de descoletivização do projeto de trabalho na
constante estrutura de rede. O contexto dessa produção, o entusiasmo
com o qual ele sempre é abraçado sob a chancela da independência
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financeira, torna a indústria criativa especialmente sensível ao regime
neoliberal de valores. Essa equivocada ideia de liberdade alimenta nos
produtores um desejo incontrolável de ser “freela”, de ter autonomia, em
plena liberdade. O sistema neoliberal nos faz crer que temos que dar
conta de nossas próprias vidas, de nosso próprio trabalho, em uma
sensação errônea de que temos o controle. Como coloca Gielen, “‘é sua
obrigação moral’! Em troca dessa oportunidade de autorregulação, o
indivíduo criativo é preparado para oferecer seu virtuosismo a preços
baixos, e algumas vezes até mesmo gratuitamente.”
Segundo Brum (2016), hoje somos incapazes da alteridade, o
outro se tornou alguém a ser destruído, bloqueado ou mesmo deletado.
Falamos muito, mas sozinhos. Escassas são as conversas, a rede
tornou-se em parte um interminável discurso autorreferente, um delírio
narcisista. E narciso é um eu sem eu. Porque para existir eu é preciso o
outro.
Para concluir esse pensamento que nunca acaba – pois estamos
falando de algo que nos foge, que nos falta, que transforma nossos
modos de lidar com as coisas mais práticas até com a imaterialidade dos
sonhos, planos e desejos – valho-me dos versos de Caetano para cantar
contra essa lógica que vem nos assolando e nos separando, nos
isolando e nos enfraquecendo.
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Ainda assim acredito
Ser possível reunirmo-nos
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo
Num outro nível de vínculo
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo

(Caetano Veloso. Oração ao Tempo)
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1

A metáfora do mundo líquido vem sendo utilizada também por Zigmund Baumann (2009),
apesar de Gielen valer-se dela para caracterizar o ambiente de trabalho criativo.
2

O Programa Rumos Itaú Cultural é um edital do Instituto Itaú Cultural que existe há quase 20
anos. Foi um programa muito importante na formação, especialmente em dança, com uma
linha especifica para à área. Muitos artistas se formaram dentro do programa. Em 2013, o
Rumos foi profundamente transformado – e deu uma nova cara ao cenário dos programas de
apoio à arte e à cultura no Brasil. Colocando em debate o modelo de edital consolidado no
país, apostou na criação sem amarras, sem fronteiras: artistas e pesquisadores de qualquer
área de expressão puderam inscrever seus projetos – seguindo os próprios critérios, as
próprias convicções, sem ter de adaptar as ideias a moldes preestabelecidos. O artista é o
protagonista.
E
a
arte
está
fora
da
caixa.
Disponível
em:
<http://www.itaucultural.org.br/explore/rumositaucultural/>.
3

Editalização é uma lógica de operação que formata todo o contexto – regula a produção que
dele resulta, produzindo impactos políticos, econômicos, sociais e culturais (PERNICIOTTI,
2015, p. 55).
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Economia neoliberal

“De dispositivo, vou chamar qualquer coisa
que tenha de algum modo a capacidade de
capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar e assegurar os gestos, as
condutas, as opiniões e os discursos dos
seres viventes. Não somente, portanto, as
prisões, os manicômios, os panópticos, às
escolas,

a

confissão,

às

fábricas,

as

disciplinas, as medidas jurídicas etc., cuja
conexão com poder o certo sentido evidente,
mas também a caneta, a escritura, a
literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a
navegação, os computadores, os telefones
celulares e - porque não - há própria
linguagem, que talvez é o mais antigo dos
dispositivos, em que milhares e milhares de
anos um primata - provavelmente sem se dar
conta das consequências que se seguiriam teve a inconsciência de se deixar capturar.
[...]”
(Giorgio

Agamben.

O

que

é

o

contemporâneo?)

Para compreender melhor o modo como se organiza a relação
entre os âmbitos público e privado, Giorgio Agamben (2009) define, em
seu ensaio “O que é o Dispositivo”, uma possível procedência para este
debate na constituição da teologia, mais especificamente na diferença
entre a teologia política e a teologia econômica, que pode ser
entendida na relação entre o governo da polis e a administração do
oikos, ou seja, daquilo que constituía a dimensão pública e a dimensão
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privada (oikos, casa) da existência.
A oikonomia teológica é a matriz da economia moderna, já que
em ambas se desenvolvem conhecimentos e métodos de governo da
vida humana. O termo grego oikonomia tinha o sentido de governo da
casa, entendendo o governo como administração hierárquica da vida
de todos os integrantes da grande oikos grega. Já Aristóteles
(AGAMBEN, 2011, p. 13) diferencia a arte de governar e administrar a
oikos (oikonomia) e a arte da cidadania na polis (política).

Na oikonomia não há decisão livre das pessoas, senão
administração inteligente das vontades. Na ágora da
polis deve existir livre decisão dos sujeitos para
construir o destino coletivo. A política inventada pelos
gregos se propunha diferenciar-se da oikonomia neste
ponto crítico: na polis, os sujeitos decidem livremente
seu destino (política); na oikos, as pessoas são
governadas/administradas com inteligência (oikonomia).
Na oikos prevalece o princípio da desigualdade entre os
componentes, enquanto na polis vigora a isonomia entre
todos os sujeitos cidadãos (RUIZ, 2013, [s.p.]).

A economia moderna também traz a mesma questão central no
seu discurso. A pergunta sobre como governar a população
respeitando a natureza dos seus desejos é o objeto principal da nova
área do saber: a economia política. Esta manteve o marco teórico da
teologia econômica do governo na qual Deus é substituido pelo Estado
ou o mercado. A questão da oikonomia teológica, de como Deus pode
governar o mundo respeitando a liberdade das pessoas, se transfere
literalmente para a economia política, que se pergunta como governar
as pessoas a partir da sua natureza. Ou seja, como governar os
desejos das pessoas, as aspirações das sociedades, os medos,
ansiedades,

gostos,

expectativas,

anseios,

esperanças

das

populações. Governar, para a economia política moderna, é governar a
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liberdade dos outros, isso significa agir sobre a sua vontade e dirigi-la a
metas preestabelecidas, administrá-las. Há embutida nessa ideia de
governo, como assinala Foucault:

Continuidade ascendente no sentido em que aquele que
quer poder governar o Estado deve primeiro saber se
governar, governar sua família, seus bens, seu
patrimônio [...] Continuidade descendente no sentido em
que, quando o Estado é bem governado, os pais de
família sabem como governar suas famílias, seus bens,
seu patrimônio e por sua vez os indivíduos se
comportam como devem (FOUCAULT, 1978, p. 281).

Mas é preciso alargar a compreensão de bens aqui, pois não se
trata de pensar segundo a contradição clássica em que, de um lado, se
tem o bem público (normalmente garantido pelo Estado e por outras
instituições) e, de outro, o bem privado, ambos apropriáveis seja por
uma esfera ou por outra. Trata-se de pensar, sim, aquilo que não sendo
apropriável participa e resulta da produção social e que, portanto,
torna-se, no contemporâneo, objeto de governo.
É nesse sentido que Hardt e Negri (2009) irão pensar o bem
comum, termo com o qual designam

[...], em primeiro lugar, a riqueza comum do mundo
material - o ar, a água, as frutas do solo, e toda a
generosidade da natureza - que os textos políticos
clássicos europeus normalmente reivindicam como
patrimônio da humanidade como um todo, para ser
compartilhado. Nós consideramos os bens comuns
também, e de forma mais significativa, aqueles que são
resultado da produção social, como os conhecimentos,
as linguagens, os códigos, a informação, os afetos e
assim por diante. Essa noção de comum não posiciona
a humanidade separada da natureza, como se fosse
sua exploradora ou sua guardiã, mas foca nas práticas
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de interação, cuidado e coabitação em um mundo
comum, promovendo o benefício e limitando suas
formas prejudiciais. Na era da globalização, questões de
manutenção, produção e distribuição do comum, em
ambos os sentidos, tanto de estruturas ecológicas
quanto
das
socioeconômicas,
tornam-se
crescentemente centrais (HARDT; NEGRI, 2009, p. viii).

Virno (2013) esclarece ainda que a definição de bem comum
nasce da ideia de General Intellect. Segundo o autor, o intelecto
enquanto faculdade humana genérica, é a partitura seguida pela
multidão pós-fordista. Nos termos de Marx, a partitura dos virtuosos1
modernos é o general intellect, o intelecto geral da sociedade, o
pensamento abstrato tornado coluna vertebral da produção social.
Por General Intellect, Marx entende a ciência, o conhecimento
em geral, o saber do qual hoje depende a produtividade social. O
virtuosismo consiste em modular, articular, variar o general intellect. O
pensamento deixa de ser uma atividade não-aparente e se faz algo
exterior ou “público” quando irrompe no processo produtivo (VIRNO,
2013, p. 46).

[...] dito em outros termos: o intelecto público é um só
com a cooperação, com os comportamentos concertado
do trabalho vivo, com a competência comunicativa dos
indivíduos. [...] Por general intellect não se deve
entender o conjunto dos conhecimentos adquiridos pela
espécie, mas a faculdade de pensar; a potência como
tal, não suas inúmeras realizações particulares. O
general intellect não é outra coisa que o intelecto geral
(VIRNO, 2013, p. 48).

Ambos, institutos públicos e atores privados, contribuem para um
bem comum que pode ser usado como fonte para novos trabalhos
criativos, interações sociais e transações econômicas. Hardt e Negri
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também dizem que as cidades, especialmente, são importantes para
criar as condições para a produção de tais bens comuns.
Entre 2009 e 2010, fui chamada para coordenar a Virada
Cultural2. Como todo grande evento cultural público envolvendo os
poderes municipais e estaduais, inúmeros e diversos interesses
estavam ali implicados e eram tão ou mais importantes do que aquilo
para o qual deveriam se destinar: a promoção de atividades e ações
artísticas gratuitas para a população das cidades, de modo a, com isso,
tornar os centros das cidades lugares vivos e habitados por uma
população diversa, por um período de tempo intenso ou seja, um
exemplo claro da administração, do governo da população, aquilo a
que Agamben (2009, p. 39) denominou oikonomia: “[...] um conjunto de
práxis, de saberes, de medidas, de instituições cujo objetivo é gerir,
governar, controlar e orientar, em um sentido que se supõe útil”. É
desse modo que a polis, ou a vida coletiva se preferirmos, recebe a
administração do oikos, feita nos moldes da administração da casa.
No primeiro ano, minhas observações foram no sentido de
procurar entender o porquê desse evento, a razão para ele acontecer,
para que serve exatamente, a quem se destina e como seria fazer algo
dessa amplitude. A primeira percepção que tive, logo ao chegar, diz
respeito à diferença entre produzir um evento público e um evento
privado, e foi importante para constatar que, na esfera pública, você é,
naquele momento, a pessoa responsável pelo projeto, mas não a dona
do projeto, você está ali para escolher pela e para a população; é
preciso, em tese, respeitar suas vontades, desejos e interesses, agir
sobre eles, mas também agir com eles.
Quanto ao evento, é preciso pensá-lo de modo que ele tenha
capacidade de existir para além de quem está no posto e, para isso, é
essencial criar rastros e memória que possam repercutir, guiar,
continuar e se perpetuar, para que, de alguma forma, seja possível sair
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do eterno recomeço. No entanto, o discurso da permanência, dentro da
esfera pública é controverso, pois ele sinaliza a continuidade que,
frequentemente, é rejeitada pelo governo em exercício, pois implica na
existência continuada de ideias iniciadas por um outro – e o outro, na
organização política de governo, muitas vezes não é visto com bons
olhos.
A descontinuidade é então uma palavra que combina com o
modelo de administração pública, como modo de pensar políticas para
cultura no Brasil, e quiça no mundo – embora aqui me concentre
apenas no Brasil e mais especificamente em São Paulo, que é de onde
falo. Ela está atrelada à ausência de pensamento em longo prazo, está
colada na ideia de que continuar significa perpetuar o outro, cuja
presença ou desaparecimento são mais importantes do que a ação em
si, do que o feito. Assim, estamos sempre voltando ao estágio inicial,
pois o tempo de duração das coisas muitas vezes não é suficiente para
que elas criem rastros consistentes, deixem marcas capazes de
transformar, e com isso fica mais difícil se aprofundar. Os dias que
correm são planos e úmidos... e com isso não nos interessamos pela
continuidade, mas pela criatividade. Estamos perdendo a profundidade
e a verticalidade das ideias, está cada vez mais difícil ficar em pé.
Como assinala Gielen, “no mundo plano e úmido, a criatividade é
frequentemente sinônimo de proatividade na solução de problemas”
(GIELEN, 2015, p.41), o que é totalmente diferente de criar problemas
ou formular questões.
A criatividade, como está posta, combina com a ideia de lucro, de
quantidade, que também se aproxima do entendimento de evento que
conhecemos, que é algo que, por definição, acontece e logo
desaparece, encontrando espaço e reverberação na nossa política, ou
seja, os eventos têm grande ressonância na cultura, hoje, que é
pensada para tempos reduzidos e ações impactantes. Assim, gasta-se
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um tempo grande pensando, planejando e organizando algo que
rapidamente se esvai. As leis de incentivo3 à cultura no Brasil, por
exemplo, foram pensadas para eventos, são mecanismos pontuais que
precisam de renovação constante e seus processos são dirigidos para
situações que tem prazo para acabar.
É esse modo de funcionamento que as esferas públicas buscam,
pois ele produz quantidade e visibilidade, mas também ideias
superficiais e medíocres.

[...] a criatividade se torna desvinculada da fé ou da
convicção. Defender uma ideia criativa é apenas relativa
e temporariamente relevante. Pela duração do projeto e
por quanto tempo o ambiente quiser, como um
posicionamento ultrapassado deve ser produtivo, mas
depois se torna irritante e algo de que se livrar. Em
outras palavras, o trabalhador criativo já não tem que
assumir uma posição. Ou, mais do que isso, ele não é
mais obrigado a abraçar uma posição (GIELEN, 2015,
p. 55).

Mesmo assim, tentei trazer alguns elementos que pudessem
constituir uma história; ideias e ações básicas que foram suportadas
por algum tempo, mas que anos mais tarde, quando já não estava mais
lá, foram descartadas. Esse processo gera uma lógica cumulativa que
não se desenvolve e produz descontinuidade, é a lógica do mundo
plano, da sociedade em rede, do trabalho por projeto. Como pontua
Gielen (2015, p. 43), “Na sociedade em rede, a solidariedade é apenas
uma funcionalidade temporária, em geral apenas pela duração de um
projeto”, em que o projeto é a oportunidade e o pretexto para a
conexão, uma vez que ele articula, temporariamente, pessoas muito
diferentes, apresentando-se como um ambiente ativo por um curto
período.
**
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Um dos objetivos da Virada era pôr em circulação artistas das
cidades participantes, ou seja, em sua programação, cada cidade
receberia artistas provenientes de outras, criando um circuito, dando
oportunidade a pequenos artistas. Mas as coisas não eram claras na
hora das indicações e escolhas, não era feito um chamamento, e a
seleção não era pautada em qualidade, e sim em relações. Eram
indicados grupos de filhos, sobrinhos e agregados de prefeitos,
vereadores e empresários das cidades, descaracterizando, desse
modo, um princípio da Virada, e comprometendo, muitas vezes, a
qualidade das programações.
Ainda em 2009 me propus a conhecer e a entender o
funcionamento do sistema, como mexer com esses dados, como
utilizar a quantidade enorme de verba que era aplicada e como me
relacionar com as cidades e seus gestores por um caminho mais
objetivo, focado nas necessidades de cada um, no entendimento do
que era o projeto e até onde ele poderia ir em cada município, e
descartar o seu caráter promocional. Obviamente consegui com alguns
e com outros não. Os gestores, em sua grande maioria, eram
apadrinhados políticos, aliados, ocupavam cargos de confiança, e
raramente eram homens e mulheres ligados à cultura. Esse diagnóstico
feito por mim foi valioso em diversos aspectos, pois me possibilitou
entender como abordar cada cidade, a questão da ineficiência, a
inabilidade e o desconhecimento da cultura.
Considerando o que foi observado no primeiro ano, foi possível
desenhar uma ação para ser aplicada no ano seguinte, sem incluir
gastos extras e usando a estrutura já disponível. Era um dos maiores
eventos culturais das cidades (que têm em média três grandes eventos:
Carnaval, Aniversário da Cidade e Virada Cultural, que juntos
consomem em média 80% do orçamento anual para cultura nos
municípios) com orçamento relativamente alto (os municípios ficam
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responsáveis por toda a parte de infraestrutura da Virada: montagem
de palcos, equipamentos de som, luz e projeção, limpeza, segurança e
alimentação, o que corresponde a 30% do orçamento global de cada
cidade), dinheiro que poderia ser potencializado e compartilhado por
outras áreas da cultura ao longo de um ano inteiro.
No início do ano de 2010, juntamente com a equipe, comecei a
pôr em prática o plano para a Virada. Comecei por aquilo que
acreditava ser o mais importante e que poderia se perpetuar: os
workshops de troca para artistas e produtores locais. Esta era uma
ação que desde há muito queria realizar e que vi, neste contexto, uma
oportunidade para dar início.
Foi desenhado, então, um pequeno workshop intensivo que
aconteceria em seis regiões – por se tratar de um estado grande como
o de São Paulo, com 21 cidades envolvidas no projeto da Virada, não
era viável, por questões de tempo e dinheiro, estar em cada uma delas.
Saímos em caravana e, ao longo de dois meses, passamos pelas
regiões, estivemos com dezenas de produtores e artistas, e pudemos
fazer muitas constatações e elaborar algumas reflexões. Na ocasião,
escutamos de diversos participantes que a Virada não era um evento
que dizia respeito àquela cidade, e que não entendiam a razão para
gastar tanto dinheiro com um evento de um dia e depois passar o resto
do ano dizendo que não havia verba – é preciso não esquecer que a
Virada custa caro para os municípios, muitas vezes o valor investido
corresponde à mais da metade do orçamento anual. Muitos
reclamavam que a Secretaria de Cultura funcionava como secretaria de
eventos, e isso é uma realidade em grande parte dos municípios. O
Carnaval, o Aniversário da Cidade, a festa do Peão (em algumas
cidades) e a Virada Cultural, são as ações das secretarias. Outra
questão levantada – e que já tinha sido constatada por mim e pelos
demais integrantes da equipe – dizia respeito à formação dos gestores
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da pasta da cultura nas cidades, uma questão percebida por todos.
Estes pontos surgiram em um primeiro momento, como se nós
fossemos representantes da Virada. Mas, no transcurso do pouco
tempo em que estivemos juntos, eles foram percebendo que
estávamos ali utilizando uma estrutura existente para pensar além dela,
isto é, pensar sobre o nosso fazer, sobre como criar mecanismos de
existir, como criar um diálogo propositivo, como persistir fazendo, o que
seria um posicionamento político de cada um. Foi a partir daí que
percebi que estávamos em um caminho interessante e profícuo.
Todo esse trabalho que desenvolvi junto na estrutura da Virada
Cultural foi possível porque tínhamos, na época, um gestor que nos
possibilitava uma fictícia liberdade de trabalho. Esta situação foi muito
positiva naquele momento, mas demonstra como estamos, muitas
vezes, à mercê do que Foucault chamava de poder pastoral. Foi
possível realizar o trabalho com autonomia porque o gestor/pastor
permitiu.
Há uma longa discussão sobre o entendimento do gestor que se
apresenta como uma espécie de pastor, aquele que provê. A
fundamentação foi trabalhada por Michel Foucault em A Hermenêutica
do sujeito (2010). Segundo o autor, a subserviência ao poder acontece,
muitas vezes, de forma inconsciente e sem punição, mas através de
autorizações gentis e recompensas.
Nesta análise, fica visível que há uma limitação interna a respeito
da vida humana e uma tensão entre os sujeitos implicados. A política
se omite do cuidado daqueles que não podem e o pastorado cuida dos
que necessitam, inibindo a autonomia possível. Algumas das
denominadas políticas públicas são compensatórias ou assistenciais,
destinadas

a

compensar

necessidades

da

população.

São

extremamente necessárias para aqueles que vivem em estado de
vulnerabilidade,

já

que

sem,

seriam

afetados

em

aspectos
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fundamentais de sobrevivência. Porém, se estas políticas públicas
perdurarem por muito tempo ou forem usadas de forma indiscriminada,
podem desenvolver, de um lado, uma atitude paternalista de
dependência dos poderes do Estado. De outro lado, os governantes
aliciam as pessoas e populações que obtêm benefícios públicos
oferecendo mais votos por exemplo. As políticas públicas são um
exemplo concreto, uma versão contemporânea, do poder pastoral, que
refletem a tensão histórica entre o pastorado e a política. O que está
em questão não é a bondade ou maldade intrínseca de alguma das
formas de poder, mas as estratégias que os conjugam e as táticas que
os desenvolvem; especificamente, os modos de condução do governo
da vida (pastorado) em formas políticas com aparência de democracia,
anulando os espaços de autonomia e deliberação dos sujeitos e
tornando nossas democracias, cada vez mais, em regimes de
administração da vida, de condução das populações, de gerenciamento
de desejos, de direcionamento de tendências etc.

Foucault assim mostrou como, numa sociedade
disciplinar, os dispositivos visam, através de uma série
de práticas e de discursos, de saberes e de exercícios,
à criação de corpos dóceis, mas livres, que assumem a
sua identidade e a sua “liberdade” de sujeitos no próprio
processo do seu assujeitamento (AGAMBEN, 2009, p.
46).

Segundo Foucault (RUIZ, 2014), o poder disciplinar surgiu em
“substituição” ao poder pastoral, ele entende o aparecimento dos
mecanismos das disciplinas como a busca por uma definição de táticas
de poder em relação às multiplicidades humanas, observando três
critérios básicos: que o exercício do poder seja o menos custoso, que
os efeitos do poder sejam levados ao máximo de intensidade e que
esse crescimento do poder seja ligado ao rendimento dos aparelhos
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em que ele é exercido. As disciplinas respondem, em tal conjuntura,
pelo papel de fixar a população em crescimento, aumentar a
rentabilidade dos aparelhos de produção e ajustar a correlação entre os
dois processos.
**
Todas as ações foram realizadas sem aumentar os orçamentos
das cidades, e isso mostrou que muito pode ser feito apenas com
articulação e, principalmente, com o entendimento do contexto de cada
lugar, do que realmente é a cultura e qual o poder que ela tem de
agregar. Pois, normalmente, o que está em jogo em eventos culturais
públicos, por exemplo, são as ações imediatas, os agrupamentos
passageiros, os interesses individuais e não os interesses públicos.
Percebi que não seria possível desenvolver um trabalho em que o eixo
fosse o interesse público sem o envolvimento de muitos, e que a força
de transformar dependeria do tempo e da continuidade, algo que
infelizmente não acontece, uma vez que tempo, criação e continuidade,
nas nossas instituições públicas e privadas, hoje, não andam juntos. De
fato, estão sendo substituídos há alguns anos por criatividade,
imediatismo, resultado. E ali onde eles imperam, “o provincialismo dita
a altura da ambição cultural, e nós entramos na era da mediocridade”
(GIELEN, 2015, p. 22).
O período em que trabalhei vinculada à instituição pública me
permitiu experimentar intensamente não só o investimento contínuo na
antecipação das ações tanto dos indivíduos (os públicos, os agentes)
quanto do mercado (os consumidores, os patrocinadores), mas
também a velocidade com que ideias se tornavam velhas e eram
substituídas por novas, arruinando relações e inviabilizando a pesquisa.

1

Virtuosa é atividade que exige a presença de outros: a performance tem sentido somente
quando é vista ou escutada. Intui-se que essas duas características estão correlacionadas: o
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virtuoso necessita da presença de um público, pelo fato de não produzir uma obra, um objeto
que fique girando no mundo depois de haver cessado sua atividade. Na falta de um produto
extrínseco específico, o virtuoso deve dar conta de seu testemunho (VIRNO, 2003, p. 24).
2

Criada em 2005, na cidade de São Paulo, durante a gestão do então prefeito, José Serra, a
Virada Cultural foi inspirada nas "noites brancas", em que diversas cidades europeias
realizam atividades culturais, em várias regiões, invadindo a madrugada. A primeira “noite
branca” ocorreu em 2002, na cidade de Paris, seu sucesso levou outras grandes cidades a
organizarem suas próprias “noites brancas” com base no modelo parisiense. O evento
francês buscava levar aos cidadãos a arte contemporânea de artistas de vanguarda, sendo
que os trabalhos apresentados eram, em sua grande maioria, intervenções urbanas e
arquitetônicas – na capital francesa é criado, a cada ano, um novo percurso (le parcour) por
onde essas intervenções artísticas são instaladas. Desse modo, a “noite branca” promove
uma ressignificação do espaço por meio de atividades artísticas, em locais onde usualmente
não aconteceriam, como sessões de cinema dentro de igrejas, intervenções sonoras em
ambientes esportivos ou teatro em museus. Em 2007, a Virada estendeu-se ao Estado
também, interior e litoral, dando lugar à Virada Cultural Paulista. No interior, as atividades
não são ininterruptas, havendo um intervalo de cerca de cinco horas entre a última
apresentação da madrugada do domingo e a retomada da programação na manhã do
mesmo dia. O evento geralmente acontece no mês de maio, simultaneamente em todos os
municípios participantes, a quantidade de apresentações artísticas é menor do que na
capital, sendo que o número de apresentações nas diversas cidades varia segundo o porte
de cada região e a capacidade dos equipamentos culturais disponíveis nas localidades. Toda
a programação é gratuita e os espetáculos ocorrem nos espaços comuns das cidades e
também em equipamentos culturais públicos (teatros, cinemas e outras áreas disponíveis). A
média de cidades participantes é de 20 a 30 por ano e a participação está sempre atrelada a
estratégias políticas traçadas pelo governo estadual.
3

Como coloca Perniciotti (2014), as Leis de Incentivo haviam inaugurado um outro momento
da produção cultural no Brasil. Elas surgiram como um mecanismo jurídico, que regularia o
financiamento de produtos artísticos e culturais com dinheiro público, mas acabou assumindo
um papel que não cabia a ela, o de atuar como se fosse uma política cultural nas três
esferas, municipal, estadual e federal.
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Descontinuidade

“Quando a criatividade também leva à
mudança cultural, ela não é mais apenas
política, mas também revolucionária. […] o
neoliberalismo tenta prevenir a criatividade de
se tornar política e capaz de transformações
reais.”
(Pascal

Gielen.

Criatividade

e

outros

Fundamentalismos)

Começo esse texto com uma reflexão de Pascal Gielen (2015, p.
99), na qual ele destaca a potência da criatividade, afirmando que ela

[...] tem o potencial para destruir e recriar não apenas as
formas econômicas, mas também sociedades inteiras.
Se levarmos a sério tais características da criatividade,
imediatamente entenderemos que a indústria criativa,
assim com o capitalismo criativo e o neoliberalismo,
está falando sobre algo completamente diferente
quando usa a palavra ‘criatividade’. O neoliberalismo,
afinal, tem medo da revolução, da destruição criativa
que pode mudar seu sistema a partir de dentro. É por
isso que ele suspeita do indivíduo isolado ou do grupo
de ruptura (e, mais ainda, da ideia singular que não tem
proprietário) e de suas piadas potenciais. O
neoliberalismo, pelo contrário, é muito sério e tenta
excluir qualquer erro por meio do cálculo. O medo do
desgaste e da perda força o capitalismo criativo a
abraçar a medida, a moderação e a mediocridade.
Porque tem medo da descoberta do erro, de seu próprio
ato falho, ele instala mecanismos de controle
antecipados.

Ao me deparar com essa colocação apocalíptica de Gielen,
73

busquei um exemplo de que, sim, isso tudo que ele coloca acontece na
prática e tem desdobramentos importantes no que diz respeito ao
caminho a seguir – isso se estamos andando ou pelo menos buscando
andar na contramão do mundo plano, como muitas vezes já apontei
nessa tese, o que envolve a busca pelas possibilidades de encontro, de
ações que considerem a solidariedade, o trabalho em conjunto, mas
que, ao mesmo tempo, valorizem as singularidades.
Era o fim da primeira década do século XXI, e o convite veio para
Christine Greiner, do Núcleo de Artes Cênicas do Sesi1 de São Paulo:
fazer a curadoria da décima edição do Panorama Sesi de Dança2,
evento que acontecia anualmente desde 2001. A proposta para o
Panorama foi ousada em si, e, para uma instituição conservadora como
o Sesi, mais ainda. O eixo de curadoria era o tempo, o percurso
artístico, e ela seria compartilhada com os artistas escolhidos. Este
projeto, feito a muitas mãos, foi orquestrado pela Christine e auxiliado
por mim. Assim, escolhemos primeiramente os artistas que achamos
que poderiam apresentar um percurso dentro do recorte de dança
contemporânea proposto.
O Panorama, naquele ano de 2010, ganhou uma presença
incômoda para a instituição, mas instigante para os artistas e o público.
Incômoda pois tínhamos redesenhado o formato do evento, e isso, para
os moldes institucionais, traz muita insegurança. Propusemos menos
artistas e mais trabalhos, não enfatizamos estreias, experimentamos
formatos fora do palco italiano e trouxemos trabalhos conceituais de
dança, que não era algo que eles costumavam programar. Ao mesmo
tempo, para os artistas, foi também um grande desafio. Quando
fizemos as propostas para cada um deles, nos deparamos com
reações diversas, desde o encantamento com a possibilidade de
revisitar, tantos anos depois, um trabalho passado, e com apoio, até a
revolta advinda da sugestão de revisitar um trabalho antigo, que
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hipoteticamente já não dizia mais sobre aquele artista. Já para o
público em geral foi uma oportunidade muito rica de poder ver em cena
as trajetórias dos artistas, e não através de vídeo ou de relatos.
Um dos desdobramentos do Panorama foi que alguns artistas
que participaram voltaram a apresentar trabalhos antigos, tendo sido
afetados pela ideia da curadoria em suas criações, pois voltar a dançar
um trabalho de 15 anos atrás de fato mexeu com o modo presente e
futuro do corpo em cena.
Fizemos questão de montar uma mostra que tivesse como
premissa o respeito aos artistas e suas obras, coerência nos
pagamentos de cachê, clareza na ação política que estávamos
imprimindo. Trouxemos poucos artistas, para poder dar condições de
produção e criação, uma vez que estava dentro da proposta, como um
dos alicerces do projeto, o tempo. Atualmente, os festivais acabam
entrando no funcionamento da política dominante, pautada na
quantidade, o que faz com que os festivais tenham pouca possibilidade
de ousar, uma vez que o dinheiro fica muito justo, dada a profusão de
ações que são muitas vezes obrigados a realizar sem complemento de
verba. Os números devem vencer a qualquer custo a qualidade das
propostas. Essa configuração institucional, à qual estão condenados os
eventos artísticos, é inábil e insegura, não arrisca, e procura sempre se
manter (e aos artistas e aos produtores) dentro dos limites que
asseguram seu conforto e segurança. Muitas vezes é sequer capaz de
entender as propostas. No caso do Panorama, isso aconteceu, e nem
mesmo com o evento sendo premiado pela primeira e única vez, nos
deixaram continuar. A instituição valoriza os artistas que, segundo eles
próprios, são consagrados, os estrangeiros, os que fazem sucesso, os
que trazem mídia, mas não pelo viés da polêmica, algo de que as
instituições fogem, têm medo, assim como do novo, do experimental,
do desconhecido,

do não mensurável através de

parâmetros

75

institucionais. Essas colocações ficam claras neste trecho publicado
pelo próprio Sesi:

A cada ano, o palco do Teatro do SESI — SP, no
Centro Cultural FIESP - Ruth Cardoso, recebe
espetáculos de grupos e artistas conceituados da dança
contemporânea e coreógrafos consagrados. A partir da
edição bem-sucedida de 2011, o Panorama SESI-SP de
Dança atingiu dimensão internacional e padrão de
qualidade diferenciado. Com essa simbiose entre Brasil
e mundo, a programação da edição de 2012 reunirá
artistas estrangeiros e suas criações, que refletem a
confluência cultural do mundo globalizado, e os artistas
brasileiros, que expressam abertura e versatilidade,
características da população do país, que absorve
outras culturas, formando uma identidade própria3.

E este outro trecho evidência que de fato, a instituição não
entende o modelo proposto pelo Panorama:

Já Christine Greiner ganhou na categoria Modelo de
Curadoria com a produção Panorama Sesi de Dança,
que integra a programação fixa do Teatro do Sesi-SP.
Desde 2001, o grupo apresentou mais de 80
coreografias para cerca de 35 mil pessoas.4

Mas de que afinal são formadas as instituições que as faz
“entender” algo ou não? Elas são formadas de pessoas, normas,
esquemas organizacionais e, ao mesmo tempo, representam um
complexo conjunto de valores, padrões, costumes que, por sua vez,
expressam a cultura de um lugar e os interesses de outras tantas
pessoas, ou seja, a rigidez, o medo, a necessidade de controlar, a
postura conservadora explicitam, de certa forma, os anseios e posturas
de uma sociedade que agoniza. Pelbart, ao comentar a pergunta de
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Slajov Zizek – “quem está realmente vivo hoje?” –, dirá:

Não se trata, obviamente, de nenhuma conclamação ao
terrorismo, mas de uma crítica cáustica ao que filósofo
esloveno chama de postura sobrevivencialista “pósmetafísica” dos Últimos Homens, e o espetáculo
anêmico da vida se arrastando como uma sombra de si
mesma, nesse contexto biopolítico em que se almeja
uma existência asséptica, indolor, prolongada ao
máximo, onde até os prazeres são controlados e
artificializados: café sem cafeína, cerveja sem álcool,
sexo sem sexo, guerra sem baixas, política sem política
– a realidade virtualizada (PELBART, 10/09/2011).

Diante deste modo de operar da instituição, não haveria
realmente condições de dar ao Panorama o que ele precisava
enquanto proposta, que é tempo – tempo para se desenvolver, pois os
caminhos foram apenas iniciados. Com o recuo da instituição, o
Panorama, nos anos seguintes, voltou a ser uma amostragem da
dança contemporânea/moderna brasileira, até sua extinção em 2012.
Esta foi uma experiência importante, pois pude constatar a
dimensão da figura do produtor, percebi a importância da parceria entre
a criação e a produção, e era isso que me interessava: deixar a criação
presente e viva nos processos de produção e, mais ainda, ter claro que
a produção é parceira da criação, pois precisa, assim como ela, de
tempo para acontecer. Esta é a relação que nos une e não o
pensamento equivocado que paira sobre nós de que o trabalho do
produtor é artístico também. Não é disso que se trata; antes, um
alimenta o trabalho do outro em um processo que exige tempo para
acontecer, para poder reverberar. Este entendimento é parte de algo
bem mais complexo, que depende também da compreensão do artista
desta possibilidade, uma vez que, em muitos casos, o produtor é
apenas um “faz tudo” do artista.
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A descontinuidade venceu e, com isso, uma ideia potente como
essa se enfraqueceu e perdeu lugar para o conhecido, o seguro e o
mensurável, potencializando o mundo plano e úmido.

**

Nos anos de 2014 e 2015 trabalhei na coordenação de produção
da Mostra Internacional de Teatro (MIT). Nela, encontrei os maiores
desafios que pude experimentar. A MIT teve como inspiração os
festivais produzidos pela atriz e produtora Ruth Escobar5, durante os
anos 1970 até 906.
Realizar um festival de teatro internacional no Brasil, hoje, é um
ato heroico. E só é factível porque existem pessoas que entendem a
importância de persistir fazendo, apesar de todas as adversidades, que
não são poucas. Esforçamo-nos para persistir como produtores e
artistas e persistindo somos forçados a entender nossa condição e a
tomar conta dela.
Lidamos com a necessidade de planejamento de longo e médio
prazo, algo que não é possível no Brasil culturalmente, em especial
pelo modo como são pensados os mecanismos de financiamento para
a cultura. Normalmente, o que os grandes eventos independentes
utilizam são as leis de incentivo e o apoio de instituições públicas e
privadas.

Não ter política cultural nenhuma já é, em si mesma, ter
uma política, já é tomar uma posição, a pior delas, talvez,
pois o Estado abre mão de seu papel de mediador de
interesses e conflitos, para entregar a gestão e a
regulação da produção cultural aos interesses privados,
empresariais, que hoje se expressam através de grandes
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conglomerados indústrias de mídia, que dominam seja o
mercado nacional, seja o mercado internacional (RUBIM,
2007, p. 73).

E aí começa um novo drama. As leis de incentivo à cultura, no
Brasil, foram, sim, pensadas para eventos, mas não para os que têm
continuidade, pois os processos de aprovação e burocracia não
permitem que haja a manutenção do apoio: estamos sempre
começando do zero, o que faz com que o fluxo de trabalho continuado
esteja vinculado aos tempos de aprovação da lei, ou seja, um eterno
recomeço. Os tempos de aprovação, por sua vez, dependem de muitos
fatores (a quantidade de pareceristas disponíveis, número de
propostas, época do ano, entre outras). Obviamente o sistema se
configura desta forma, pois lidamos com ações isoladas de incentivo,
que não estão agregadas a um pensamento de política pública de
cultura, e isso impacta de modo contundente eventos como a MIT.
Seguindo este pensamento, a relação com as grandes
instituições – como Sesc SP e Itaú Cultural, dois grandes apoiadores
da MIT e de tantos outros eventos de arte no Brasil e, principalmente,
em São Paulo – vão pelo mesmo caminho: são negociações
longuíssimas que levam sempre a um grande desgaste das relações e
das propostas artísticas que, ao término das negociações, estão,
muitas vezes, longe do que foi pensado. Trata-se de apoios
continuados que são anualmente renegociados, como se, do ponto de
vista do trabalho, estivéssemos começando do zero e, ao mesmo
tempo, como se o trabalho de fato fosse essa negociação infinita que
jamais termina.
Estas são duas das questões iniciais da MIT, ou seja, todos os
anos o evento é pensado de um tamanho, com um número de artistas
e com um desenho claro de curadoria, e somente poucos meses antes,
algo como dois no máximo, conseguimos ter o desenho final do que
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será. Trabalhamos constantemente com a incerteza, com a iminência
de não acontecer.
Esta impossibilidade de planejar faz com que as combinações
com os artistas sejam muito prejudicadas, instalando uma insegurança
com relação à nossa capacidade de realizar – que sempre foi revertida
no decorrer do evento, mas que é sem dúvida muito desgastante e nos
acompanha.
O grande diferencial da MIT, hoje, quando considerados outros
festivais de teatro do Brasil, é a curadoria. O curador do festival, o
diretor de teatro Antônio Araújo7, desenvolve uma curadoria forte,
fazendo muito poucas concessões, trazendo para o festival uma
reflexão a cerca de uma temática potente, às vezes mais polêmica,
mas invariavelmente algo que estamos vivendo, que faz parte da nossa
vida. Nesses três anos da MIT, trouxemos questões sobre conflito e
guerra, racismo e fanatismo. O que potencializa muito essa curadoria
são as ações que envolvem e fortalecem as discussões. Durante toda a
MIT, realizam-se inúmeras e diversas ações paralelas e formativas que
buscam redimensionar e ampliar os temas, trazendo olhares de dentro
e de fora das artes cênicas. São filósofos, psicanalistas, professores,
pensando sobre as artes cênicas e formulando novas questões,
propondo novos olhares. Esse tipo de ação é talvez a parte mais rica
do festival, pois, tal como no exemplo da Virada, é uma chance de
potencializar o tempo, o espaço e o recurso que se emprega em um
evento.
A grande surpresa que tivemos no primeiro ano da MIT, em
2014, foi a quantidade de público. Todos os teatros completaram sua
lotação, com filas de até oito horas, ou seja, há demanda, há interesse.
Ainda assim, desde os festivais internacionais de artes cênicas
organizados por Ruth Escobar, São Paulo não tinha um evento
internacional de teatro com continuidade.
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No

primeiro

ano,

todos

os

espetáculos

eram

gratuitos,

trabalhando a ideia da acessibilidade, algo que há muito tempo já
questionamos como estratégia de acesso e formação de público. A
gratuidade nos trouxe diversos problemas, característicos de eventos
sem cobrança, mas que, no caso da MIT, com a enorme procura,
propiciou momentos de ameaça e descontrole do público.
Gratuidade não é política de acesso, não é política de formação.
Faz alguns anos que vemos essa estratégia falhar em grande parte,
mas insistimos em inclusive em trabalhá-la como contrapartida, o que,
por vezes, é ineficiente. Não há comprovação de que o ingresso a
custo zero aumente o público de um espetáculo, de um festival, isso é
endossado pelo exemplo da própria MIT, pois, no ano seguinte,
mudamos a estratégia e começamos a cobrar, pouco, mas cobramos.
Dessa forma, o acesso foi mais democrático, as pessoas puderam se
programar, ter certeza de que chegariam ao teatro e poderiam entrar –
pessoas de outros estados e até países puderam vir a São Paulo para
acompanhar o festival – e, com isso, evitamos muitos desconfortos e
confrontos.
Para a produção, o desafio de fazer a MIT foi enorme e, sem
dúvida, um grande aprendizado. Produzir grandes espetáculos hoje é
algo cada vez mais raro, pois estamos trabalhando com um mercado
que busca artistas que caibam com seus trabalhos em uma mala, logo,
as grandes produções estão escasseando. E se forem internacionais,
tornam-se ainda mais desafiadoras, pois os estrangeiros não estão
acostumados a lidar com a produção como nós aqui no Brasil.
Normalmente, é um choque para todos. Pois se trata de um imenso
quebra-cabeça que é preciso montar para encontrar o melhor teatro, a
melhor técnica, com o dinheiro disponível, já que os teatros também
estão vinculados à entrada de recursos e a modos de gerenciamento
diferentes, fazendo com que se gaste muito tempo para chegar ao
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desenho de programação ideal.
Produzir a MIT trouxe uma dimensão real e aplicada do que é a
busca pela continuidade. Um evento como esse não se faz por
dinheiro, mas por acreditar, por militância, porque é importante persistir
e se manter fazendo, ainda que tudo indique que é melhor parar. É
preciso desobedecer. Desobedecer à ordem é uma estratégia para
continuar.
Seguindo a ideia da desobediência, ainda em 2016, produzi pela
primeira vez o Festival Contemporâneo de Dança8, realizado pela
artista da dança Adriana Grechi9 e pelo produtor Amaury Cacciacarro.
O Festival está em sua nona edição, e vem se mantendo ao longo do
tempo com pequenos apoios, os mesmo da MIT, por exemplo, só que
em proporções bem menores, pois essa é a realidade da dança. Por
ser um festival de dança contemporânea, encontra claramente muito
mais

resistência,

concessões

e

especialmente

costuma

trazer

porque
trabalhos

a

curadoria
bastante

não

ousados

faz
e

experimentais, de artistas nacionais e internacionais. As dificuldades do
festival são bastante semelhantes às da MIT, só que em escala
diferente, pois o Festival tem como característica manter-se pequeno,
sem muitos artistas e nem muitas atividades.
Neste ano de 2016, em razão da situação econômica do Brasil, o
festival

aconteceu

praticamente

sem

dinheiro,

em

um

modo

“continuidade a todo custo” que foi de profunda importância, pois
conseguimos articular possibilidades que, com dinheiro, talvez não
conseguíssemos. Listamos o que poderíamos dar aos artistas além de
dinheiro – como um bom espaço de apresentação em São Paulo,
podem acreditar, isso vale muito para os artistas, ou seja, ter a chance
de mostrar para um público certo, em um bom espaço, seu trabalho;
contato com artistas e produtores internacionais, pois, por se tratar de
um festival, há sempre um trânsito de artistas e produtores de outros
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países, o que muitas vezes abre possibilidades futuras de trabalho e
intercâmbio –, os engajamos, e trouxemos para discussão a
importância e a responsabilidade de não desaparecermos. Um festival
precisa de uma curadoria, mas precisa também que ela seja
permeável, que se comunique com a realidade na qual está inserida, e
foi apenas graças a esse diálogo e a percepção de que continuar é
condição que o festival pode acontecer.
Mas será que existe outro modo de fazer um evento cultural no
Brasil, atualmente, que não seja pela desobediência? Porque, afinal,
persistimos?

1

O Serviço Social da Indústria (Sesi) foi criado em 1º de julho de 1946. Trata-se de
instituição aliada das empresas no esforço para melhorar a qualidade da educação e elevar
a escolaridade dos brasileiros. Com 1.218 unidades espalhadas pelo Brasil, o Sesi mantém
uma rede de escolas, bibliotecas, teatros e espaços culturais que facilitam o acesso dos
brasileiros ao conhecimento e às artes. Sua missão é promover a qualidade de vida do
trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a
gestão
socialmente
responsável
da
empresa
industrial.
Disponível
em:
<http://www.sesisp.org.br/institucional>.
2 O Panorama surgiu em 2001, quando passou a integrar a programação fixa do Teatro do
Sesi São Paulo. O projeto deve 12 edições e já contou com a curadoria das coreógrafas e
bailarinas Susana Yamauchi, Ivonice Satie e da jornalista Ana Francisca Ponzio, Renata
Melo e Christine Greiner.
3

Texto disponível no site do Sesi - São Paulo, em: <http://www.sesisp.org.br/cultura/danca/1-

programacao-2012.htm>.
4

Texto disponível no site da Fiesp, em: <www.fiesp.org.br>.

5 Ruth Escobar é uma atriz reconhecida e uma das mais importantes produtoras culturais do
Brasil, além de destacada personalidade do teatro brasileiro, empreendedora de muitos
projetos culturais, especialmente aqueles comprometidos com a vanguarda artística.
6

O 1º Festival Internacional de Teatro aconteceu em 1974. O objetivo ambicioso de Ruth era
apresentar, periodicamente, em São Paulo, o melhor da produção cênica mundial. A cidade
pôde conhecer, entre outros, o trabalho de Bob Wilson (Time and Life of Joseph Stalin, que a
censura obriga a mudar para Time and Life of David Clark), a excepcional criação de Yerma,
de Victor Garcia, com Nuria Espert; além dos encenadores Andrei Serban e Jerzy Grotowski.
O Festival começou bienal e, nos derradeiros anos de 1994 a 1997, aconteceu anualmente.
Foram ao todo sete edições das quais participaram as maiores companhias de teatro do
mundo.
7

Antônio Araújo - (Uberaba – MG, 1966). Diretor. Encenador ligado ao Teatro da Vertigem,
grupo que tem como marca a encenação em espaços não convencionais, bem como a
pesquisa e construção dramatúrgica a partir de temas ligados à ética e religiosidade.
Idealizador e realizador da Trilogia Bíblica, conjunto de três espetáculos marcantes da
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década de 1990: O Paraíso Perdido, 1992; O Livro de Jó, 1995; Apocalipse 1,11, 2000.
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa101596/antonio-araujo>.
8

Festival Contemporâneo de Dança – O festival teve seu início em 2008 e, desde então,
anualmente, traz um recorte bastante experimental da dança contemporânea feita no Brasil e
no mundo. Disponível em: <http://www.fcdsp.com.br>.
9

Adriana Grechi - Coreógrafa, dançarina e professora de dança, graduada pela Faculdade
de Nova Dança S.N.D.O. – Amsterdã. Foi uma das fundadoras e diretoras do estúdio Nova
Dança (movimento de pesquisa, ensino e criação) até 2003. Dirigiu a Cia. Nova Dança
(1995-99) e a Cia. 2 Nova Dança (1999-2002). Em 2003, iniciou o Núcleo Artérias com o qual
trabalha até os dias de hoje. Em 2008, criou o Festival Contemporâneo de Dança,
juntamente com o produtor Amaury Cacciacarro.
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Os Vaga-lumes
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Artista-etc - Natalia Mallo
“Abençoadas sejam as tímidas e retraídas,
nós perderemos a vergonha. Abençoadas sejam
as solitárias e incompreendidas, nós teremos
tudo que desejarmos.
Abençoadas sejam as pessoas pobres, nós
seremos ricas! Abençoados sejam os altos
executivos, nós já perdemos tudo! Abençoado
seja o menino no armário com o vestido de noiva
de seda, nós vamos sair do armário!
Abençoadas sejam as prostitutas, nós seremos
honradas.
Abençoadas sejam as frígidas e os impotentes,
nós faremos sexo para todo sempre!
Amém! Amém!
E abençoados sejam os pais que não se
importam, porque ninguém se importou com eles.
Devemos ser amados. Abençoadas sejam as
mães que batem nos filhos, porque não
conseguem acalmar suas lágrimas. Devemos ser
consoladas. Abençoados sejam os abusadores e
bandidos, Nós perderemos todo o temor.
Abençoadas sejam as tristes e temerosas almas
que estão no governo pois chegará o dia em que
faremos o bem no mundo. Abençoados sejam os
que bombardeiam, prendem e matam de fome
aqueles que consideram seus inimigos. E
abençoados sejam os inimigos que lutam, se
defendendo como podem, um dia saberemos que
somos a mesma pessoa.
Amém, Amém.
[E abençoadas sejamos todas nós, aqui no
Programa de Comunicação e Semiótica da
PUC/SP,
que
resiste
às
padronizações
acadêmicas.] Abençoadas sejamos em nossos
momentos de alegria e felicidade, e em todos os
momentos em que fomos congeladas pelo terror.
Lembremos que não estamos sós. Não nos
deixeis, não nos deixeis jamais esquecer, que ele
é ela, ela é ele, nós somos eles e elas somos
nós, assim foi, assim é e assim será, para
sempre, para todo, todo o sempre.
Amém.”
(Jo Clifford. O Evangelho Segundo Jesus, Rainha
do Céu)

Artista-curadora, artista-tradutora, artista-compositora, artistaprodutora, artista-ativista, artista-artista, ou seja, ser tudo isso em
tempo integral e ao mesmo tempo, o que nos faz questionar a natureza
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do fazer artístico e as funções a ele atreladas. O artista-etc, segundo
Ricardo Basbaum, em seu livro Manual do artista-etc (2013), define a
amplitude dos modos de ação de um artista contemporâneo cujo fazer
está vinculado a compromissos ético-estéticos com e no mundo, quer
dizer, ultrapassa a ação artística, transborda para as relações que são
estabelecidas com todos que estão a sua volta. Nesse sentido, o
artista-etc é aquele que cruza diversas operações, politiza o mercado e
questiona as relações, pensando o artista para além da sua função
artista, não no intuito de dar a ele milhões de funções para que tenha
um lugar ao sol, no mundo plano e úmido, não para que seja um
eficiente empreendedor criativo, mas para que possa ser capaz de ser
um produtor, no sentido de reconhecer esse artista com as ferramentas
conceituais necessárias para se relacionar com todos os seus
interlocutores. A ideia é que ele possa transitar por diversas áreas e
que entenda o como desse trânsito, e não que ele seja um sujeito
solitário que faz tudo.
Quando penso nesse artista, penso em muitos daqueles com
quem trabalho, pois de fato são artistas que estão atuando com sua
arte em várias vertentes; mas, em especial, penso em Natalia Mallo,
uma grande parceira com quem desenvolvo um trabalho que é mais
uma das pistas para essa paisagem quase utópica que venho
buscando esboçar no trabalho, digo utópica pois estou mesmo
remando contra a correnteza que vem nos levando.
Natalia é uma artista-etc, sim!
Aliás, seu trabalho está cada vez mais etc; suas atividades,
sejam elas quais forem, partem do trabalho artístico, que vem da
música, da literatura, da dança e do teatro. Ela não é atriz, nem
bailarina, tampouco escritora, é musicista, e parte do olhar artístico
para criar as inúmeras ações que desenvolve em todas essas áreas.
Todavia, esse atravessamento incessante de áreas e fazeres implica
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um crescente deslocamento no próprio artista. Assim, ao refletir sobre o
próprio trabalho, ela o vê

[...] ganhando seu espaço e começando a se sustentar
enquanto paradigmas internos se transformam (quem
sou, afinal? o que tenho a dizer?), junto com a maneira
como sou vista (ela não era cantora? o que faz dirigindo
teatro ou curando dança?) e, portanto, aceita e/ou
questionada pelos diferentes espaços por onde transito.
(Conversa com a artista em julho 2016).

É precisamente esse trânsito/deslocamento que nos pôs juntas
na experiência de traduzir, adaptar, dirigir e produzir um trabalho de
arte no teatro, um trabalho que é mais do que tudo uma ação política
de grande importância hoje.
No interior do processo de sobrevivência dos trabalhos artísticos
(de artes cênicas em especial, que é a área que domino) hoje, no
Brasil, estão presentes todos os mecanismos de financiamento da
cultura, os editais, os prêmios, as leis, com seu regramento,
normatividade e contenção. Com esses meios, estamos sempre
falando de adequação, de ideias que se moldam, de trabalhos que tem
um bom apelo, os quais criamos já com a ideia de aceitação pelo
mercado, e estamos falando também do tempo como o ponto de maior
impacto. Todos os artistas com quem trabalho ou trabalhei precisam
estar em alguma instância conectados com esse sistema, e sim, estão
todos buscando uma fresta de luz nessa paisagem. Mas é uma luz
forte, que nos cega. Metáforas a parte, existe uma dependência em
relação a esse sistema, e com isso vamos desenvolvendo uma
capacidade cada vez maior de entender esses mecanismos e de como
lidar com eles, para podermos continuar pertencendo (a um certo
mercado inexistente de artes cênicas). Dentro dessa lógica, resolvemos
colocar um projeto que era no mínimo controverso e, na época, não
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tínhamos claro o que ele trazia agregado. Sabíamos que o tema era
polêmico, mas não era isso que nos movia, e achávamos que o fato de
ser polêmico não seria um problema a priori. Um ano se passou, e
nada nesse sistema de editais aconteceu.
Existia, já há algum tempo, o desejo de me lançar em um
trabalho que aconteceria nas condições ideais de tempo, em uma
tentativa de resgatar uma das necessidades primárias de uma criação,
da qual já falamos algumas vezes ao longo desse trabalho: O TEMPO.
Resolvemos, então, aventurar-nos em produzir o trabalho 100%,
de modo que poderíamos fazer exatamente como quiséssemos. De
cara, deparamo-nos com a repetição de ações provenientes dos editais
ao colocarmo-nos prazos e objetivos absolutamente desnecessários –
que me mostraram que estava bastante contaminada pelo modo de
pensar e fazer do mercado. O que distingue este um trabalho é ter sido
financiado pelo nosso trabalho e também através de escambo 1.
Trocamos muitos serviços e saberes, algo que se fosse feito com a
mediação do dinheiro teria saído muito caro. Estes aspectos que
apresentei rapidamente sinalizam duas coisas que são inseparáveis:
como fazer aquilo que se deseja fazer. Com isso em mente, vou contar
brevemente a história do trabalho para que sirva apenas de cenário
para o que nos interessa discutir: a potência de um trabalho feito com o
tempo que a criação exige, tentando investigar onde, na presença da
precariedade, reside a própria potência do processo criativo em todos
os seus âmbitos, tanto artístico quanto de produção.
**
O trabalho que resolvemos produzir trata de temas tabu para
nossa sociedade e que são alvo do neoconservadorismo que vivemos
no presente, por essa razão são temas que portam uma urgência.
Trata-se de um texto escrito pela dramaturga inglesa Jo Clifford2,
intitulado o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Jo tem 65 anos
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e fez, aos 56, sua transição de gênero, ou seja, passou de masculino
para feminino. Ela sempre foi cristã, uma pessoa de fé e, quando
resolveu fazer a mudança, foi execrada pela igreja e se viu
abandonada pela sua própria crença. Resolveu então realizar uma
vasta pesquisa nos evangelhos, no esforço de buscar onde Jesus havia
inscrito seu preconceito, e eis que, conforme intuía, não encontrou
nenhuma manifestação preconceituosa em seus ensinamentos. Assim,
decidiu escrever esse texto para ser encenado por ela mesma, ou seja,
Jesus, sem preconceitos, na pele de uma transgênero. O texto é um
manifesto transfeminista3 que fala de amor, tolerância e respeito, e tal
como os outros evangelhos, reúne discursos, parábolas e testemunhos
que deles dão prova da natureza de Deus.
De passagem por Glaskow, Natalia assistiu ao espetáculo e foi
arrebatada. Decidiu procurar Clifford para obter os direitos e assim
poder traduzir o texto. Uma vez traduzido e adaptado, era hora de
entender quem seria essa atriz que faria Jesus. Foi através de vídeos
enviados via facebook que encontramos a Renata, atriz, travesti,
militante, que teve a coragem de, junto conosco, embarcar nessa
viagem que era, em grande parte, muito arriscada, principalmente para
ela. Mais uma vez, estava, através do meu trabalho com a produção,
acessando questões que estão além da cultural, e que ultrapassam a
escolha de um texto teatral, pois é antes o teatro abrindo caminhos
para que muitas vozes possam falar, sem preconceito, sem julgamento.
Após encontramos a Renata Carvalho, começamos a tentar obter, em
vão, algum apoio financeiro. Foi quando decidimos que era preciso
encenar a peça, pois havia uma importância política no assunto,
particularmente no momento político que estamos vivendo no Brasil e
no mundo.
Então, para pôr em prática o que venho pensando, o que venho
constatando ao longo de todos esses anos de trabalho, resolvi bancar
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essa produção, e com isso testar todas as coisas que venho
questionando. Uma pequena produção, com pouca verba, obviamente,
mas com tempo, com liberdade de decisão e abertura para que a
criação nos mostrasse os caminhos que tomaríamos. Ensaiamos
constantemente, por quinze meses, sem interrupção; ao longo destes
meses, fomos fazendo abertura de processo, não só para ter
interlocução, mas também para trazer esse assunto para discussão,
pois sabíamos tratar-se de um tema que provocaria polêmica4, ainda
que o intuito do trabalho não seja a polêmica, e sim tornar audível a voz
de toda uma população que vive nas margens.

Porque somos a Hijira da Índia, a kathoey da Tailândia,
a waria da Indonésia, a bissu do Arquipélago, a fa’fa’fine
do Havaí, a muxe do México, a travesti do Brasil, o povo
de dois espíritos da América do Norte, as shamans da
Sibéria, as yan daudu da Nigéria.
Pois em verdade, em verdade vos digo, por ser uma
verdade indubitável,
toda cultura de todo lugar e tempo tem conhecimento de
nós, e nos celebra, exceto esta. E eu não compreendo
por que hoje, nos ínfimos lugares desta terra
atormentada, onde ostentamos abertamente
os belos seres que somos, devemos tão
frequentemente viver à margem das ruas, como
meretrizes e prostitutas.
Mas eu nos honro de qualquer forma, todas nós. Pois
sermos nós a encarnar esta vergonha e esta desgraça é
um privilégio e uma honra (CLIFFORD, 2009, p. 3).

Com esse trabalho, percebi que estávamos agregando vários
artistas e outros profissionais das artes de algum modo, criando uma
rede de colaboração real-concreta que foi essencial para que ele
acontecesse. A ideia de solidariedade, na contramão do mundo
neoliberal que nos atravessa hoje, funcionou, e fizemos acontecer. Não
extrapolamos horas, não pedimos noites nem dias extras, pois,
novamente, ao contrário do que vivemos no presente, não sabíamos
quando o trabalho estaria pronto, então negociamos o possível, a
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energia necessária, os desejos. Nossos recursos, assim como na
maioria dos projetos, eram escassos, mas lidamos com esse nível de
precariedade como um ato político, que nos moveu a trabalhar sem
nenhum grau de exploração.
Com o Evangelho, consolidei a força do engajamento político que
tem o meu trabalho, uma vez que entrar em um universo como o da
diversidade não pode ser simplesmente pela busca de um tema que
está em voga. Trata-se de um canal de comunicação poderoso, pois
alinha e faz comunicar a potência de campos díspares: a arte, a
violência, a saúde, as políticas, o empoderamento, possibilitando,
através do teatro, a retomada de vidas. Isso está longe de ser
demagogia, é realidade, vivência, é o que presenciamos ao lado de
Renata Carvalho, atriz que não tinha muitas oportunidades de trabalho,
e cuja voz passa a ser escutada por muitos daqueles para os quais ela
sempre foi invisível. Nesse sentido, o trabalho só ocorre com essa
cadeia de produções que o levam para cá e para lá, num imenso
esforço físico e intelectual. A potência daquilo que se torna audível e
visível pertence também ao produtor que, através de um trabalho
cuidadoso, comprometido, que lida com a realidade das histórias,
arranca da invisibilidade e do silenciamento grupos, pessoas, modos de
existência, enfrentando a maré de assuntos descartáveis e de ideias
criativas que se apresentam diariamente e que pretendem tudo
recobrir.

Defender uma ideia criativa é apenas relativa e
temporariamente relevante. Pela duração do projeto e
por quanto tempo o ambiente quiser, como um
posicionamento ultrapassado deve ser produtivo, mas
depois se torna irritante e algo de que se livrar. Em
outras palavras, o trabalhador criativo já não tem que
assumir uma posição. Ou, mais do que isso, ele não é
mais obrigado a abraçar uma posição. Enquanto o
mundo ético circular, em prol da credibilidade, ainda
93

demandava alguma constância (como signo de
autenticidade), o mundo plano demanda pura
mobilidade e antecipação flexível (GIELEN, 2015, p.
55).

Diante de tudo isso, de todo esse trabalho, percebo um apelo,
pois é claro que não podemos viver, no sentido de nos alimentar e
pagar contas, apenas com a experiência que relatei, infelizmente não.
São sensações dúbias que nos lembram a cada momento que estamos
ainda muito solitários, que estamos lutando por cada dia, e isso é
desgastante, exaustivo e leva nosso melhor. Nas sociedades
contemporâneas, no atual sistema, somos confrontados com uma
polarização existencial desafiadora: para fazer o que gostamos,
precisamos fazer o dobro do que muitas vezes não gostamos.

Mas eu diria que a perspectiva do início do século XXI
ou do final do século XX é que esse gesto também tem
sido bastante instrumentalizado pela indústria cultural.
Pode-se dizer com muita satisfação que, como tanta
gente diz, [Jean-Luc] Godard inclusive, a obra de arte é
aquilo da ordem da exceção, do singular. Mas ao
mesmo tempo a indústria cultural traz a obra de arte
como um objeto inserido no dia-a-dia do consumo, do
entretenimento. A gente está circundado por isso.
Então, construir essa singularidade, essa diferença, me
parece que tem sido cada vez mais complicado, pela
quantidade de interesses produtivos que se agregam
junto desse gesto de construção da obra. O artista
moderno, como esse intelectual livre, que produz um
gesto singular de intervenção, de exceção, também é
um empregado da indústria cultural, do entretenimento,
no final do século XX e começo do século XXI. Eu digo
isso com o cuidado de não cair num clichê dicotômico e
de entender as zonas de transição que existem entre
esses dois polos. Acho que todo mundo se move nesse
território e que essas duas demandas se misturam
(BASBAUM, 2016, [s.p.]).
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A movência entre essas zonas de transição nos força a habitá-las
com todos os problemas e questões envolvendo não apenas o que se
faz, mas como, por que e para que se faz. A fala da Natalia é uma
espécie de síntese de um percurso que nos trouxe até aqui, um
percurso cheio de alegrias, mas também carregado de reflexões sobre
onde está.

Me vejo querendo sair do estado de sobrevivência e
urgência criativa para um momento de maior clareza do
que se quer dizer artisticamente. Onde, para quem,
quando, em que ritmo? Tentando traçar um
planejamento em longo prazo que permita a reconquista
do tempo do ócio, do descanso e do vazio. Criar e
produzir tem sido um processo cheio de êxtase e
alegria, mas também frenético e exaustivo. Não há
tempo para processar, assentar, digerir. Saímos de um
furacão e uma nova onda vem e arrasa tudo. Enquanto
isso, não há a segurança de que se poderá descansar
depois. Quase nunca há dinheiro em caixa. Não há
tempo "entre". Ao pensar isso, me vejo presa num ciclo
produtivo sem começo nem fim, enquanto a minha vida
passa, envelheço e meus filhos crescem. Fica cada vez
mais claro que não basta produzir obras e fomentar
acontecimentos artísticos. Precisamos de novas
maneiras de criar e viver para também produzir sentidos
e ter alguma sensação de presença e permanência.
(Conversa com a artista em agosto de 2016).

É exatamente contra todos esses fluxos que nos impedem de
criar e viver que caminhei nesse trabalho, constatando que é possível
fazer de outra maneira. Evidente que é preciso lutar para ter subsídio
financeiro para nossas criações, não se trata de uma ode à
precarização do trabalho artístico, mas podemos e devemos tentar
inverter essa lógica perversa que se estabeleceu e que leva o nosso
melhor para produzir a mesma mediocridade de sempre. Como já
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coloquei

algumas

vezes

ao

longo

do

texto,

estamos

nos

horizontalizando cada vez mais e, com isso, perdendo nossa força de
ficar em pé. Esse trabalho nos ajudou a ficar em pé.

1

O escambo foi utilizado durante os primórdios da colonização portuguesa do Brasil, uma
vez que os índios brasileiros não conheciam qualquer forma de moeda.
2

Jo Clifford - Dramaturga, atriz, tradutora, poeta e performer, foi jornalista e trabalhou na
universidade. É autora de 80 peças de teatro, muitas traduzidas em vários idiomas. Fez sua
transição tardiamente, depois dos 50 anos, quando sua esposa faleceu de um câncer
fulminante. Uma pessoa de fé, cristã, frequentadora da igreja. Ao fazer a transição, foi
rejeitada pela igreja. Resolveu então fazer uma pesquisa profunda nos evangelhos, para
descobrir onde estava o preconceito de Cristo. Desta pesquisa nasceu o texto, The Gospel
According to Jesus, Queen of Heaven (em português – O evangelho segundo Jesus Rainha
do Céu). Com essa peça fez sua estreia como atriz, no Fringe – Festival de Edimburgo em
2014. Ela costuma dizer que tem muito orgulho de ser pai e avó.
3

Transfeminista - é uma divisão do feminismo voltada especialmente às questões da
transgeneridade. O transfeminismo nasce da aplicação de conceitos transgêneros ao
discurso feminista e tem suas raízes no feminismo negro, trazendo como um de seus
conceitos centrais a intersecionalidade.
4

O Brasil é o país em que mais se assassina transgêneros no mundo. São crimes de ódio,
perpetrados impunemente e em muitos casos sequer noticiados ou investigados. A segunda
causa de morte de transgêneros é o suicídio. Não há acesso a direitos básicos como saúde
e educação. Com baixíssima empregabilidade no mercado formal de trabalho, em muitos
casos a prostituição surge como única opção. Não existe no Brasil uma Lei de Identidade de
Gênero, embora estejam em curso tentativas neste sentido, como a Lei João W. Nery. O
que temos hoje é patologização, exclusão social, estigma, marginalização e algumas
políticas públicas, ainda insuficientes. A transfobia é um preconceito generalizado. Mesmo
movimentos feministas e LGBT excluem travestis e transexuais de suas pautas. A
invisibilidade é grande e a luta é árdua.
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A Testemunha - Gabriela Carneiro da Cunha

“Não

foi

na

noite

que

os

vaga-lumes

desapareceram, com efeito. Quando a noite é mais
profunda, somos capazes de captar o mínimo
clarão, e é a própria expiração da luz que nos é
ainda mais visível em seu rastro, ainda que tênue.
Não, os vaga-lumes desapareceram na ofuscante
claridade dos “ferozes” projetores: projetores dos
mirantes, dos shows políticos, dos estádios de
futebol, dos palcos de televisão. Quanto às
“singulares engenhocas que se lançam umas
contra as outras”, não são mais do que os corpos
superexpostos, com seus estereótipos do desejo,
que se confrontam em plena luz dos sitcoms, bem
distantes dos discretos, dos hesitantes, dos
inocentes vaga-lumes, essas ‘lembranças um tanto
pungentes do passado’.”
(George Didi-Huberman. Sobrevivência dos
Vaga-lumes)
“Gostaria de ser um crocodilo, porque amo os
grandes rios, pois são profundos como a alma do
homem. Na superfície são muito vivazes e claros,
mas nas profundezas são tranquilos e escuros
como os sofrimentos dos homens. Amo ainda
mais uma coisa de nossos grandes rios: sua
eternidade.”
(Guimarães Rosa)

Caminhando no sentido oposto de muito do que venho
questionando ao longo deste texto, trago aqui uma pista sobre as
possibilidades de resistir. Vou discorrer sobre um projeto que se chama
“Margens, sobre rios, crocodilos e vagalumes” (Os crocodilos são
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roubados do escritor brasileiro Guimarães Rosa e os vagalumes do
filósofo francês Georges Didi-Huberman). Este trabalho propõe uma
construção processual fundada em uma outra ética – que estabelece
uma relação continuada, com prazos alargados. Trata-se de uma
construção que precisa de tempo e que tem como base o desejo de
permanecer e testemunhar das mudanças profundas nos modos de
fazer arte e cultura no Brasil, tal qual os rios são para este projeto
testemunhas de acontecimentos históricos do Brasil. É um trabalho
processual que pressupõe pesquisa, que envolve uma construção
longa e que, por esse motivo, exige que nos libertemos dos paradigmas
de produção de mercado que aprisionam os processos artísticos em
formatos e temporalidades preestabelecidas. Ainda que o trabalho
esteja apoiado em etapas, pensar um projeto como este, em longo
prazo, exige que cada etapa, mesmo que independente, não se
encerre em si mesma.
Essa história começou em 2014 com o espetáculo Guerrilheiras,
ou para a terra não há desaparecidos, que foi selecionado pelo
programa Rumos Itaú Cultural 2013/2014, feito em parceria com a
artista, pesquisadora e produtora, Gabriela Carneiro da Cunha.
Gabriela é uma atriz carioca (habitualmente, ser atriz no Rio de Janeiro
está ligado a um fazer muito voltado para a televisão, para a
teledramaturgia e, por isso, o percurso de pesquisa que envolve
continuidade e um desdobrar do tempo sobre o mesmo assunto tem
ainda menos apoio e visibilidade) e sempre trabalhou como tal. Mas, de
três anos para cá, ela foi assolada por um desejo outro, atiçado anos
atrás pelo seu professor e mestre de teatro, Daniel Herz 1, que disse
certa vez que havia uma diferença grande entre um ator e um artista.
Essa diferença não está relacionada ao reconhecimento ou ideia de
sucesso, mas, sim, a de onde parte seu gesto no mundo. Para ele, um
ator propõe sua criação dentro da cena, o artista, de outro modo,
começa a propor sua criação antes da cena, e esse foi o lugar que
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começou a chamar atenção dela: o que vem antes da cena, e isso
engloba a pesquisa, a produção e a criação. Segundo a própria
Gabriela:

Todo esse processo de transição nasceu desse jogo
intimo há cerca de 3 anos atrás. “O que? Como? Com
quem?” A partir daí começou a se desenhar o que viria
a ser a peça “Guerrilheiras ou para a terra não há
desaparecidos” e mais tarde o “Projeto Margens – sobre
rios, crocodilos e vaga-lumes”. A partir daí começou a
se desenhar um alguém que não poderia chamar mais
de atriz, mas que tampouco consigo ainda chamar
artista. Por enquanto tem sido atriz-pesquisadoraprodutora. Essa tríade já revela bastante sobre os eixos
fundamentais de meu trabalho hoje, e quando falo de
trabalho falo sobretudo do meu dia a dia. Daquilo que
toma o meu tempo desde a hora que acordo até a hora
de dormir, acrescentando aqui também o tempo
imensurável dos sonhos. (Conversa com a artista
realizada em agosto de 2016).

Margens foi um grande presente em nossas trajetórias.
Estávamos ali comungando a história, a política, o desconhecido, tendo
a oportunidade de conhecer e mergulhar em episódios da nossa
história recente que eu pouco conhecia. Guerrilheiras fala sobre a
Guerrilha

do

Araguaia2,

mais

especificamente

sobre

as

12

guerrilheiras3 (Maria Lucia, Helenira, Dina, Maria Dina, Chica, Rosinha,
Cristina, Sônia, Walkiria, Áurea, Tuca e Lia) que abandonaram suas
casas e partiram em direção à Floresta Amazônica para lutar contra a
ditadura militar na década de 1960.
Assim como elas haviam ido um dia, fomos então para região do
Araguaia, de ônibus, cruzando o país rumo ao chamado “Brasil
profundo”. Uma viagem densa, solitária, cansativa, pelas perigosas
curvas das estradas brasileiras.
Dois dias de profunda reflexão e estudos nos levaram ao nosso
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primeiro destino, a cidade de Marabá, no sul do estado do Pará. Ali
experimentamos nosso primeiro grande susto e tristeza: aquela floresta
que existiu na época da guerrilha, e que foi a grande cúmplice dos
guerrilheiros, já não existia mais. Hoje, a Rodovia Transamazônica (BR
230)4 corta um vasto e infindável pasto, um pasto solitário que guarda
os gritos, sons e imagens de uma das histórias mais sangrentas e
tristes do Brasil.
Partimos em busca de relatos, de personagens dessa história
que ainda permanecem vivos: os camponeses, peças-chave nesse
episódio e que sofreram profundamente com a violência do exército
brasileiro durante a ditadura militar5. Foram muitos dias de histórias e,
aos poucos, começamos a construir ou reconstruir os caminhos,
anseios, táticas, desejos e falhas dos guerrilheiros.
A responsabilidade de falar sobre essas histórias reais era
enorme e transpô-las para o teatro, um grande desafio. Fizemos tudo
em parceria com as famílias das guerrilheiras, para que suas histórias
fossem preservadas.
Decidimos que este projeto não seria feito em pouco tempo, que
respeitaríamos justamente a importância do tempo, e esse processo só
é possível porque a produção trabalha como um instaurador de
movimentos e compartilhamentos, criando os ambientes necessários
para que cada uma das etapas possa acontecer, mediando as relações
e acontecimentos entre os artistas, os espaços e, neste caso, entre as
vidas e a história
Guerrilheiras é, portanto, a primeira etapa de um processo que
nasceu no meio dessa viagem, o Margens, cujo intuito é trazer diversos
rios brasileiros como testemunhas de lutas pela terra. Todo esse
projeto é feito essencialmente por mulheres. São atrizes, dramaturgas,
diretoras, pesquisadoras, produtoras, personagens femininas. É um
projeto que tem um pacto com o tempo de pesquisa, de contato com a
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terra, com as histórias, com os personagens reais e, principalmente,
com nosso maior aliado e testemunha, os rios. Em Guerrilheiras, nossa
testemunha é o Rio Araguaia6, que guardou em silêncio todos os
segredos dessa chacina ocorrida no sul do Pará.
A próxima etapa do Margens, projeto antes de tudo político, será
o Rio Xingu7, que testemunha a barbárie que vem se abatendo sobre
as populações ribeirinhas, em Altamira, no Pará, desencadeada pelo
episódio da Hidrelétrica de Belo Monte8.

A construção da polêmica hidrelétrica de Belo Monte, no
rio Xingu, na Amazônia, é um projeto acalentado ainda
na ditadura, mas só executado na democracia, nos
governos Lula-Dilma Rousseff, que une os fios
desencapados da história recente do país, expõe a
coleção de mazelas sociais do Brasil e nos obriga a
compreender a corrupção também como um ato de
extermínio. Belo Monte revela as vísceras de um modo
de operação que se consolidou na ditadura, atravessou
vários governos da democracia e permanece até hoje. A
Amazônia, tanto como criadora de sentidos para o Brasil
quanto como lugar concreto onde as disputas entre os
vários atores se dá, não é a periferia do país, mas o
centro. O que precisamos, talvez, seja deslocar o olhar
para ajustar o foco (BRUM, 7/7/15).

Margens é uma criação conjunta que vamos oportunizando
conforme inventamos tempo, conseguimos alguma verba, encontramos
com esses rios e com suas histórias. Nesse projeto, a produção é uma
dimensão tão fundamental quanto as outras, não há diferença ou
hierarquia imposta, somos artistas e produtores criando e viabilizando
as ideias que consideramos importantes para nós e para a sociedade.
Neste viés, o tempo e de fundamental importância, pois não podemos
adentrar as vidas e entender o percurso dos rios/histórias sem dar ao
tempo a chance de nos guiar.
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São muitas as questões que emergem destas experiências, mas
é importante lembrar que o modo como uma experiência artística
documenta um acontecimento não tem o mesmo da pesquisa
antropológica. Talvez por isso, nos últimos dez anos, o debate sobre
reenactment9

tenha

sido

fortalecido,

sobretudo

no

âmbito

da

performance, como explica Schneider (2011) ao dizer que não é
possível restaurar uma situação de guerra e chacina, mas a arte tem a
aptidão para dar vida a um traço da memória, torná-la visível, explicitar
os dispositivos de poder. Não se trata de explicar ou justificar, mas de
expor e construir, através da experiência, possibilidades. Na conversa
com Gabriela sobre essas experiências, a tese de Schneider é
reforçada quando ela diz:

Vejo esse trabalho se aprofundando e se expandindo.
Uma linha vertical e horizontal que cria um espaço
possível entre esses dois vetores. Nesse espaço me
vejo mergulhada em universos distintos. Há pouco
tempo, caminhando na rua, tive a sensação de uma
miragem desses universos. Como se uma cosmologia
própria a ser pesquisada se apresentasse diante de
mim, nela estavam: os rios, os povos vagalumes, as
mulheres crocodilos, mas também o cosmos, os
andarilhos, e minha história familiar, acrescente a isso o
universo hacker, meu novo interesse. Intuo que de
algum modo todos esses universos se conectam
formando minha cosmologia pessoal. Falar de um é
sempre falar do outro. Talvez essa tenha sido a maior
transformação, compreender o teatro como um modo de
mergulho nesses universos (Conversa com a artista
realizada em julho de 2016).

Com esse trabalho fui forçada a repensar a questão da
continuidade de uma ideia artística, algo que não conseguia conceber
alguns anos antes, uma vez que estava a muitos anos trabalhando na
lógica dos projetos. Aqui, o que importa não é exatamente o
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pensamento acerca do tempo que uma criação precisa, mas, sim,
acerca do tempo que podemos trabalhar com um mesmo assunto, com
uma mesma ideia, sem abandoná-los e substítui-los para que o
mercado volte a ter interesse no que se está sendo produzido, para que
tenhamos “o novo” sempre para oferecer. É preciso ter coragem e
insistir nas ideias.

1

Daniel Herz é ator, diretor e dramaturgo carioca. Diretor da Cia. Atores de Laura, já montou
mais de 30 peças. É professor de direção de teatro na Casa de Cultura Laura Alvim desde
1988.
2

A Guerrilha do Araguaia foi um movimento de luta armada (guerrilheiro) que ocorreu na
região do Araguaia (divisa entre os estados do Tocantins e Pará), entre os anos de 1972 e
1975. Este movimento combatia a ditadura militar implantada no Brasil através de golpe em
1964. O movimento começou a se organizar no final da década de 1960. A partir de 1972,
começaram os confrontos entre os guerrilheiros e as forças armadas brasileiras
(principalmente tropas do exército). A Guerrilha do Araguaia tinha como inspiração os bemsucedidos movimentos revolucionários socialistas que ocorreram em Cuba e na China. No
total, ocorreram três ofensivas militares para acabar com a guerrilha: Operação Papagaio,
Operação Sucuri e Operação Marajoara. Foi um massacre onde 5000 soldados mataram 70
guerrilheiros, quase todos estão desaparecidos, seus corpos nunca foram encontrados.
3

Maria Lucia Petit era Maria. Foi a única guerrilheira encontrada, morreu em 1972. Helenira
Rezende era Fátima. Mulher corajosa, enfrentava as forças repressoras e desapareceu não
se sabe ao certo onde, nem quando. Dinalva Oliveira Teixeira era Dina. Foi morta em 1974.
Pediu ao seu algoz que a matasse de frente. Desaparecida. Dinaelza Santana era Mariadina,
ficou três meses sozinha na mata. Quando interrogada, não respondeu a nenhuma pergunta
e os militares a mataram no mesmo dia, era 1974. Desaparecida. Sueli Kanayama era Chica.
Foi morta com 100 tiros, em 1971. Desaparecida, desaparecida. Maria Celia Correa era
Rosinha, rendida por um mateiro e entregue ao exército, foi morta pelos militares em 1974.
Desaparecida. Jana Barroso era Cristina, descoberta na mata e morta junto com o marido e
Rosinha, em 1974. Desaparecida. Lucia Maria de Sousa era Sônia, morreu gritando
“guerrilheira não tem nome, eu luto pela liberdade”. Virou uma lenda da guerrilha e tomou
diversos tiros em 1973. Desaparecida. Walkiria Costa era Walk, cavou sua própria cova
antes de ser alvejada, em 1974. Desaparecida. Aurea Valadão era Eliza, foi torturada na
base militar e levada de helicóptero para a mata, em 1974. Desaparecida. Luiza Garlippe era
Tuca, encontrada muito debilitada na mata, foi levada pelos militares em 1974 e nunca mais
foi vista. Desaparecida. Telma Correa era Lia, sumiu em 1974, na mata. Desaparecida.
4

A Rodovia Transamazônica (BR-230) é uma rodovia brasileira criada durante o governo do
presidente Emílio Garrastazu Médici (1968 a 1974), sendo uma das chamadas "obras
faraônicas", em virtude de suas proporções, realizadas pelo regime militar. É a terceira maior
rodovia do Brasil, com 4 223 km de comprimento, ligando a cidade de Cabedelo, na Paraíba,
a Lábrea, no Amazonas, cortando sete estados brasileiros: Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão,
Tocantins, Pará e Amazonas. É classificada como rodovia transversal. Em grande parte,
principalmente no Pará e no Amazonas, a rodovia ainda não é totalmente pavimentada.
Informações disponíveis em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Transamazônica>.
Acesso em: 30 set. 2016.
5

A ditadura militar no Brasil foi o regime instaurado em 1º de abril de 1964 que durou até 15
de março de 1985, sob o comando de sucessivos governos militares. De caráter autoritário e
nacionalista, teve início com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o então
presidente democraticamente eleito. O regime acabou quando José Sarney assumiu a
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presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República. Apesar das
promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura durou 21 anos. Além disso, o
regime decretou vários Atos Institucionais, culminando com o AI-5, em 1968, que vigorou por
dez anos. A Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 1967 e, ao mesmo
tempo, o Congresso Nacional foi dissolvido, liberdades civis foram suprimidas e foi criado um
código de processo penal militar que permitia ao Exército brasileiro e à Polícia Militar prender
e encarcerar pessoas consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer revisão
judicial. A ditadura atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970, com o "milagre
econômico", no mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de
comunicação do país e torturava, matava e exilava dissidentes. Na década de 1980, assim
como outros regimes militares latino-americanos, a ditadura brasileira entrou em decadência
quando o governo não conseguiu mais estimular a economia, controlar a inflação crônica e
os níveis crescentes de concentração de renda e pobreza provenientes de seu projeto
econômico, o que deu impulso ao movimento pró-democracia. O governo aprovou uma Lei
de Anistia para os crimes políticos cometidos pelo e contra o regime, as restrições às
liberdades civis foram relaxadas e, então, eleições presidenciais indiretas foram realizadas
em 1985, com candidatos civis e militares.
6

O Rio Araguaia banha os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Nasce na
divisa de Goiás e Mato Grosso, na Serra do Caiapó. O rio tem a extensão total de 2.114
quilômetros.
7

O Rio Xingu começa em Mato Grosso e é afluente pela margem direita do Rio Amazonas
no estado do Pará e tem aproximadamente 1979 km de extensão.
8

A Hidrelétrica de Belo Monte é a principal obra do Plano de Aceleração do Crescimento
(PAC), instalada em uma região com ausência histórica do Estado, Belo Monte continua a
ser, cinco anos depois do leilão para construção e operação da usina, símbolo de
inadimplência socioambiental e desrespeito às populações atingidas. Um modelo de
desenvolvimento predatório que esta exterminando as populações ribeirinhas. As aldeias
indígenas foram invadidas pelo Plano Emergencial desenvolvido pela Norte Energia,
reconstruindo um cenário que conhecemos a mais de 500 anos, quando chegaram os
nossos colonizadores. Segundo Brum (2015), “tornou-se uma alegoria do “descobrimento” do
Brasil a troca com os indígenas de bens de valor para os europeus por espelhinhos, objetos
que a população originária nunca tinha visto. Em Belo Monte, essa prática foi adaptada ao
momento histórico, alterando-se a lista de mercadorias, e reeditada, consumando um
processo de extermínio cultural e criando uma situação de insegurança alimentar em aldeias
afetadas pela hidrelétrica.” (BRUM, 7/7/2015).
9

Expressão traduzida por nós como recriação.
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Cozinheiro-Remix
Marcos Moraes e Sheila Ribeiro

“Toda ação ou criação começa a partir do desejo:
o que nos move agora? Quais são nossos
desejos? Em seguida, ele se desenvolve através
da colaboração: Quais são as possíveis
dramaturgias que emergem dos encontros? Única
e especial, cada situação traz seu próprio
desenvolvimento e dramaturgia, com os sabores
e o conhecimento de seus participantes, com sua
abertura para trabalhar com os outros e com sua
aceitação do risco implícito em cada nova prática,
junto aos parceiros de colaboração. Todo
trabalho artístico é intrinsecamente político e
nossa
pesquisa
procura
explorar
as
possibilidades da dança e da performance no
presente. Nosso foco é a articulação de tais
processos e os resultados artísticos são apenas
uma parte disso. A Cozinha Performática está em
funcionamento e em ebulição contínua,
independente dos mecanismos de mercado que
‘comandam’ as atividades artísticas em nossas
sociedades e nosso sistema de valores, os quais
tendem a enfatizar a importância dos produtos,
ou seja, de ‘resultados finais’. Mesmo assim,
gostaríamos de apresentar nossos pratos
principais.”
(Marcos Moraes. Site do artista)

“Acho que meu trabalho vem de uma tradição de
imenso rigor na mudança dos códigos e do
desequilíbrio, em busca de liberdade. A liberdade
de que falo é a de cognição, de upload, upgrade
(como termos digitais) e de movimento mesmo,
ao mesmo tempo, tenho uma falta de perspectiva
no trabalho que faço, porque o mundo mudou.
Era um movimento frenético e importante que ele
causava no em torno que não pode existir mais.
Não entendo mais a interlocução, estou muito
ruminante no como pensar hoje, pra que, pra
quem e com quem. Pensar, pra mim, hoje, é estar
com cinco pessoas, respirando.”
(Sheila Ribeiro. Entrevista com a artista)
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Existem muitos tipos de pistas, e cada uma delas nos ajuda a
encontrar o que estamos procurando, pode ser um tesouro, uma
história, um lugar secreto, pode ser uma luz que (nos) ilumine mesmo
que precariamente. As pistas que estão surgindo, aqui, nesta tese,
cada qual de uma maneira, auxiliam na busca dessa luz, a luz dos
vaga-lumes, e todas essas ações sobre as quais discorro são também
para que eles não desapareçam.
Em todas as pistas encontradas até agora, estávamos tratando
dos processos de produção, de viabilização, meios para fazer as coisas
acontecerem. Neste texto procuro esboçar uma reflexão sobre o
processo de criação, sobre alguns modos de pensar algo que é
essencial para arte acontecer. Para tanto, convoco dois artistas com os
quais tenho atuado e que estão, cada um a seu modo, trabalhando
sobre a ideia de processo de criação. De certa forma, eles estão
problematizando os modos de criar e trazendo complexidade para os
processos. Mas ambos têm para si que é muito importante o coletivo, as
parcerias, os agrupamentos, no sentido da troca, da potência das
relações, da força do outro se compondo com a sua própria. Ambos,
Marcos Moraes e Sheila Ribeiro, são artistas da margem, e não à
margem, que estão entre o dentro e fora do mundo específico da dança.
São artistas cuja potência de seus trabalhos reside na conjunção ou
fricção com outras áreas. E acredito ser esse um dos aspectos que traz
aos dois esse desejo de questionar os modos de fazer, de criar.
Marcos Moraes é bailarino e coreógrafo, e como artista trabalha
na

em/com

parcerias

artísticas,

desenvolvendo

pesquisas

e

procedimentos na área da dança, em diálogo com a performance, com
o teatro, o vídeo, a música e as artes visuais. Tem um trabalho
importante também na área de gestão, e há muitos anos está à frente,
junto com outros artistas, da agenda política da dança, tendo sido uma
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figura fundamental para a aprovação da lei de fomento a dança da
cidade de São Paulo.
Após um período na Funarte1, como gestor de dança, Marcos
voltou a se interessar pelo palco, pelo seu próprio trabalho cênico. Foi
então que começou a desenvolver uma nova pesquisa que logo se
transformaria na cozinha performática que, segundo definição do
próprio artista,

[...] é uma plataforma colaborativa de pesquisa e criação em
dança e performance. É um ambiente de convivência e
criação, um esforço contínuo para aprender com o trabalho
colaborativo, aprofundando os desafios da alteridade, e dos
sabores e saberes de diferentes ingredientes - as pessoas -,
somando-se ao que quer que seus participantes decidam
criar no âmbito das artes performativas, artes visuais,
literatura e assim por diante. Entre outras influências, foi
inspirada no trabalho de Gordon Matta-Clark2, especialmente
em relação ao restaurante ‘Food’3, que ele abriu junto com
outros artistas, no Soho, no início dos anos 70, declarando-o
como um ato performático (MORAES, 2014, [s/p.]).

Sheila Ribeiro é uma artista transmídia, segundo denominação
própria, interessada pelas dinâmicas da comunicação contemporânea,
poetiza tensões estético-políticas da cultura digital através de
conceitos, eventos, coreografias, instalações e audiovisual. Tem um
heterônimo que é também uma zona de colaboração, e que se chama
Dona Orpheline. Coabita com redes ligadas às artes, à comunicação e
à saúde mental – na tensão analógico-digital, que é seu campo de
pesquisa. Trago a voz da própria artista para contextualizar a fala de
cada um deles, onde estão com seus trabalhos e, assim, avançar na
discussão que proposta.

Eu acho que meu trabalho vem de uma tradição de imenso
rigor na mudança dos códigos e do desequilíbrio em busca
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de liberdade. A liberdade de que falo é a de cognição, de
upload, upgrade (como termos digitais) e de movimento
mesmo. Ao mesmo tempo, tenho uma falta de perspectiva no
trabalho que faço (porque o mundo mudou). Um movimento
frenético e importante que ele causava no em torno não pode
existir mais, não entendo mais a interlocução, pra que? pra
quem? As ideologias do mundo fechadas em torno de si
mesmas, o movimento negro, o movimento black bloc4, o
movimento feminista, o movimento dos neonazistas5, o
movimento dos paneleiros, o movimento dos... parece que
tornou a convivência em um tipo de aplicativo. Convivência
nos modos de operar dos aplicativos. Até inventei um
conceito, "corpo-app"6 [...] (Conversa com a artista em agosto
de 2016).

Temos então dois artistas trabalhando a criação de modos bem
diferentes, mas, ao mesmo tempo, semelhantes, uma vez que estão
propondo para a criação novos modos de existir, mas em colaboração,
compartilhando, considerando o outro como elemento fundamental
para que a criação aconteça.
A Cozinha Performática é uma plataforma que está sempre
mudando, pois ela existe a partir dos colaboradores que dela
participam, constituindo-se como uma possibilidade de compartilhar
trabalhos e processos de muitas maneiras e em muitos lugares. A
plataforma questiona as formas de fazer, de experimentar e
compartilhar arte, a relação arte-mercado, a coisificação da vida. A
cozinha, que não é um lugar apenas físico – pois enquanto cozinha, tal
como conhecemos, pode ser qualquer uma –, mas um espaço que se
configura a cada proposta, funcionando como um polo gerador de
relações e articulações que tanto traz sentidos quanto oferece sentidos
e oportunidades para outras pessoas, sejam elas artistas ou não.
Muitas são as ações propostas, tais como: criações cênicas
(espetáculo), produção de texto, criação de vídeos, performances,
residências, conversas, pesquisa e outras que possam surgir. É um
espaço para criação, mas que precisa, para ter sua potência
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aumentada, da existência das relações, das parcerias, e aí está um dos
pontos nevrálgico da plataforma.
A cozinha trouxe para primeiro plano uma questão que paira
sobre o nosso fazer: a dificuldade em fazer junto, em se comprometer,
algo que já pontuamos ao longo deste trabalho e que, nesse contexto,
foi bastante frisado, uma vez que a cozinha, para acontecer, para se
desenvolver, parte das relações. Trata-se de um espaço de
experimentações móvel que se organiza e se concretiza nos encontros,
não sendo, portanto, um projeto de um homem só, mas um projeto de
muitos. Por outro lado, a cozinha é também cada vez menos
“disciplinar”, ou seja, não pertencendo a um tipo de saber específico (o
da dança, o do teatro, o do vídeo, o da música, o da performance, o
das artes visuais, o da literatura) e, por isso, cada vez mais aberto a
composições, agenciamentos, sobreposições. A cozinha performática
foi um caminho que Marcos encontrou para dar outro significado à
criação, à sua relação com a criação.
Codex é o nome da plataforma de criação, criada por Sheila
Ribeiro, que trabalha algo muito interessante e peculiar: a ideia de
hackear7 outros artistas, trazendo, neste caso, para o corpo dela os
elementos, ações, mecanismos, dispositivos, movimentos, qualidades e
gestos do artista hackeado, recortado, de forma inteligente. A ideia em
si é interessante, mas ela leva um tempo para ser entendida, pois não
se trata de um coreógrafo/bailarino elaborar uma coreografia para ser
dançada por ela, tampouco de trazer sua realidade para o corpo dela, e
sim de Sheila trazer para o próprio corpo o coreógrafo, e aí está a parte
mais instigante e desafiadora do Codex, pois é possível hackear um
corpo, dois ou fazer combinações de corpos que nunca se
encontrariam para estar juntos.
O Codex e a Cozinha performática são, assim como Marcos e
Sheila, muito diferentes, e têm a potência de abrir novos espaços em
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ambientes esgotados, trazendo outros meios de criar em conjunto,
pois, em ambos os casos, não estamos falando de isolamento, mas de
troca, de composição entre dois ou mais de dois. Como afirmamos
anteriormente, eles são muito diferentes. O compartilhamento proposto
por Marcos tem a presença do outro como um ponto chave da
experiência, estamos jantando juntos, comungando de uma refeição,
assistindo algo ou conversando sobre algum tema ou assunto
colocado. Já Sheila, com o Codex, lida com o compartilhamento de
uma outra forma. Para ela, a presença não é necessária para que a
experiência aconteça – no processo, sim, mas, na execução, não. São
camadas

de

compartilhamento

que

vão

se

completando,

e

concretizando a ideia da plataforma. Mas o ponto que os conecta
prioritariamente é a existência de muitas formas de encontro e
compartilhamento.

Ao mesmo tempo, creio que quando uma coisa está
alinhada a uma vontade poderosa, ela encontra suas
condições de realização; e que, se isso não ocorre, é
necessário refletir sobre o propósito daquilo, sua
concretude naquele presente, sua possibilidade de
existência etc. Num exercício totalmente imaginativo,
sem qualquer preocupação com a coerência e a lógica,
eu diria que meu trabalho, pelos bons resultados que
obteve recentemente, está me lançando em outro
círculo mais radical, no qual as composições e o
atrevimento das propostas devem ser levados à frente
com menos preocupação com todo o resto, isto é, com
qualquer sistema de ‘valores’ que paute as
possibilidades mais visíveis de se conseguir apoio
financeiro (Conversa com Marcos Moraes, agosto
2016).

É nesse lugar de busca por modos de criar que cruzo tanto os
caminhos de Marcos quanto os de Sheila, em que ambos estão
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pesquisando estratégias de criação que englobam o ser artista dos dois
e talvez de outros muitos.
Estas estratégias são também meios de permanecer, de
repensar o fazer para poder continuar fazendo, para manterem seus
trabalhos vivos, interessantes para o mercado, não como se
estivessem se vendendo, mas como um mecanismo inteligente de
ressignificar seus trabalhos a partir das ferramentas de que dispõem –
o corpo, a criação, o próprio trabalho artístico –, fazendo algo
atravessar o mercado (uma espécie de contrabando), algo que o
confronta e ameaça desde dentro: o tempo lento de um outro modo de
fazer.
Então, sem dúvida, sim: esse mundo é fascista e ele o é
mais do que o precedente, porque é recrutamento total
até às profundezas da alma; ele o é mais do que
qualquer outro, porque não deixa mais nada fora de seu
reino despótico sem limite, sem referência e sem
controle. [...] Hoje [...] essa característica, que se tornou
exorbitante nos poderes à época do totalitarismo
mercantil, foi a tal ponto assimilada por todos que a
produção artística é, primeiramente, uma competição
sem piedade para ganhar a possibilidade de ser
recuperada (CURNIER, 2005 apud HUBERMAN, 2011,
p. 40).

Sim, Huberman (2011) não está exagerando, vivemos dias
difíceis, e são trabalhos como os desses artistas que buscam
permanecer e persistir através do que criam que mantêm as luzes dos
vaga-lumes. É um ato artístico-político, que nos mostra que existem
muitos modos de fazer junto, e que essa é uma das saídas possíveis.

1

Funarte – A Fundação Nacional de Artes foi criada em 1975 com a finalidade de promover,
estimular e desenvolver atividades culturais em todo o Brasil. Nesta época, suas atividades
englobavam música (popular e erudita) e artes plásticas e visuais. Convivia com o Instituto
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Nacional de Folclore (INF), Fundação Nacional de Artes Cênicas (Fundacen) e a Fundação
do Cinema Brasileiro (FCB), todas ligadas ao Ministério da Educação e Cultura,
posteriormente transformado em Ministério da Cultura. Hoje, a Funarte é o órgão
responsável, no âmbito do Governo Federal, pelo desenvolvimento de políticas públicas de
fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo. Os principais objetivos da
instituição, vinculada ao Ministério da Cultura, são o incentivo à produção e à capacitação de
artistas, o desenvolvimento da pesquisa, a preservação da memória e a formação de público
para as artes no Brasil. Depois de uma longa trajetória de agonia, onde paulatinamente a
Funarte foi perdendo força e representatividade, veio o golpe em 2016, em que a presidente
eleita sofreu o impeachment. O novo presidente, Michel Temer, destituiu o Ministério da
Cultura, rebaixando-o a diretoria de cultura dentro do chapéu do Ministério da Educação.
Mas, diante de uma rápida ação dos artistas pelo Brasil afora, o governo precisou recuar e
devolver o Ministério da Cultura. A Funarte passa, neste momento, por uma situação de
indecisão, em que não se sabe se ela terá força para continuar ou se irá desaparecer.
2

Gordon Matta-Clark – “Filho do artista surrealista chileno Roberto Matta, Gordon
Matta‐Clark nasceu em Nova York, em 1943. Cursou arquitetura na Cornell University, em
Ithaca, onde, em 1969, aproximou-se de Dennis Oppenheim e Robert Smithson, no
workshop Earth Art. A partir daí, desenvolveu uma carreira artística meteórica, até morrer
precocemente de câncer em 1978, aos 35 anos de idade, na cidade onde nasceu. Durante
apenas nove anos, portanto, Matta‐Clark criou uma obra prolífica e intensa, que combinou
intervenções em espaço urbano com forte caráter transgressivo, happenings, vídeos, ações
comunitárias e crítica institucional, atuando no sentido de explodir a tradicional fronteira entre
arte e vida.” (WISNIK, 2010, p. 193).
3

Food - Entre 1971 e 1972, Food foi um restaurante na Rua Prince, localizado no Soho, em
Nova York (EUA); era um lugar onde aconteciam happenings, improvisações artísticas e
culinárias.
4

Black Bloc – A procedência do Black Bloc remonta aos movimentos do início do século 20
que tinham na ação direta a tática privilegiada, caso das suffragettes, em Londres, em 1911,
e de todos os movimentos autonomistas desde então. O que distingue os black blocs não é o
uso da força, mas sua caracterização visual e suas raízes histórico-políticas no movimento
autonomista alemão, onde a tática Black Bloc foi usada pela primeira vez em 1980 no
enfrentamento do processo de globalização e expansão do neoliberalismo e na defesa das
ocupações (squats) contra a ação da polícia (DUPUIS-DÉRI, 2014). No Brasil, desembarca
de forma mais clara no famoso junho de 2013, em São Paulo, e no seio de protestos do
Movimento Passe Livre, que à época lutava contra o aumento de 20 centavos da passagem
do transporte público. Em 2014, durante manifestações contra a Copa do Mundo já tem outra
faceta. Hoje, ao que parece, começa a assumir uma terceira (EL PAÍS, 13/07/2016).
5

Neonaziztas – “O neonazismo está associado ao resgate do nazismo, ideologia política
propagada por Adolf Hitler, a partir do começo da década de 1920. O movimento neonazista
tem suas origens assentadas na intolerância e em preceitos racialistas, primando sempre
pela ‘raça pura ariana’ ou pela ‘superioridade da raça branca’. Os seguidores da doutrina, em
sua maioria, promovem discriminação contra minorias e grupos específicos, como
homossexuais, negros, estrangeiros, ameríndios e judeus, além de imigrantes caboclos e
islâmicos e contra os comunistas Algumas correntes preferem apenas a segregação da ‘raça
pura ariana’ das demais ‘raças’, condenando agressões físicas contra tais grupos (muitas
vezes condenando também a violência moral e psicológica). Outras promovem
explicitamente o ataque físico aos grupos citados. Há grande oposição vinda dos
neonazistas de grupos punks, fazendo com que cresça uma hostilidade entre os dois grupos.
Alguns grupos chegam a defender o uso da força para tomar o controle do Estado ou
segregar regiões através de movimentos separatistas, como o Neuland.” Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Neonazismo>. Acesso em: 20 out. 2016.
6

Corpo App – Conforme apontam Helena Katz e Christine Greiner (2016, p. 139, nota 1), “O
conceito de corpo apps (corpo aplicativo) foi cunhado em 2013 por Sheila Ribeiro, durante a
pesquisa de doutorado que realizava junto ao Programa em Comunicação e Semiótica da
Puc-SP. PUC-SP”. O conceito pode ser assim entendido: “Os corpos passam a ser
aplicativos (apps) porque são vistos-lidos-compreendidos a partir da lógica que constitui um
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software, isto é, passam a ser corpos para funcionar tal como programados (software para
fazer x = corpo para fazer x)”. (KATZ, 2015, p. 2).
7

Hacker - é uma palavra em inglês que vem da informática, e indica uma pessoa que possui
interesse e um bom conhecimento na área, sendo capaz de hackear. Em inglês, a palavra
hack é um verbo que significa cortar alguma coisa de forma irregular ou grosseira. Assim, a
partir da década de 50 do século XX, a palavra hack começou a ser usada para designar
uma alteração inteligente em alguma máquina / programa.
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O estrangeiro – Wagner Schwartz

“As leis não podem ser determinadas pelo
fluxo de uma única língua. É necessário
exercitar esse sistema de representação do
existente através do deslocamento. Nos
lugares

de

sensorialmente,

passagem,
criar

novas

ela

pode,

formas

de

percepção entre as imagens claras e as
desapercebidas. Se a Piranha se assume
enquanto narradora, ela compreende que:
Peixe diabo se inscreve na mente Peixe
dente se inscreve no corpo Peixe tesoura se
inscreve na cultura”
(Wagner Schwartz. Dramaturgia da Migração)

Aqui está mais uma das pistas que não leva a lugar algum, mas
que nos faz sentir capazes de continuar procurando. Nesse caminho,
diria o poeta, tinha uma pedra, tinha um obstáculo daqueles bons, que
nos força a parar e olhar, e essa parada, esse tempo de curiosidade e
contemplação, pode mudar um modo de olhar para sempre, trazendo
questões e paisagens que transformam.
Isso aconteceu comigo no encontro com Wagner Schwartz, em
2004. Naquela época trabalhava no SESC, e resolvi fazer minha
primeira programação “ousada”. Digo ousada pois lá, em 2004, 12 anos
atrás, o Wagner já trazia uma ideia de dança contemporânea que até
hoje inquieta, provocando a reflexão sobre o que exatamente ele está
propondo. Claro que essas questões que daí emergem, e que não são
poucas, são ainda mais difíceis para a instituição.
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Como programadora de dança, fiz o que achava que devia fazer,
e convidei Wagner para integrar com seu trabalho um pequeno evento
que propus. Quando fiz o convite, estava selando uma relação que
perdura até hoje. Interessei-me por aquele artista, queria saber quem
era, o que pensava e como havia conectado todas as ideias que
constituem o trabalho que, na época, programei, intitulado Transobjeto.
Segundo Wagner,

A proposição de transobjeto, de Hélio Oiticica51,
fundamenta-se na apropriação da estrutura implícita de
um objeto nomeado. Ao concretizá-la como
representação física de uma ideia sensível, o
Transobjeto enuncia a possibilidade de uma nova
experiência.
A afinidade que aquele elemento mantém com o lugar
que primeiramente ocupava não é qualitativa ou
funcional para sua problematização. Independente de
identidades plurissignificativas, multicodificadas, poderia
o Transobjeto ser observado ubiquamente ou como
fragmento constituinte de uma ocupação da realidade?
As interferências culturais brasileiras apresentadas nas
quatro instâncias do espetáculo articulam-se dentro de
uma concepção artístico-metodológica do Modernismo
no Brasil52, da Antropofagia53, do Concretismo54,
Neoconcretismo55, da Tropicália56 e de suas conexões
com as expectativas estéticas oriundas do "novo"
(SCHWARTZ, 2004).

Desde então, acompanho o trabalho do Wagner e, com ele,
descobri o espaço entre, um lugar em trânsito, móvel, que está entre o
Brasil e algum outro lugar do mundo. Wagner é um artista estrangeiro,
e essa estrangeiridade é inevitável e, talvez, num certo sentido,
naquele que diz respeito ao que precisa ser criado, ela tenha se
tornado necessária. Segundo ele:
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[...] o lugar do exílio é reinventado pelo estrangeiro, pelo
peixe-homem que utiliza o rabo como forma de se
desviar das overdoses idiomáticas de uma forma
carnavalizada — sem lugar de pertencimento ou
sujeição. O estrangeiro opera no existente com a
percepção do espaço que ainda está invisível. Nesse
lugar, em que a linguagem ganha espaço vivo, o
estrangeiro se reconhece em qualquer forma de
paisagem formando outros espaços de persistência.
Esse corpo-estrangeiro, por seu deslocamento e relação
com outras formas de cultura, consegue, nos efeitos de
camuflagem do existente, ignorado ou mal absorvido,
tocar o universo das coisas, até aquele momento,
invisível. Ele se aproxima desse universo com a
sensibilidade de quem conhece continentes e não
apenas alguns blocos- geográficos espalhados nos
centros do mundo. Ele o traduz, como uma extensão
dos próprios afetos e, através de movimentos de
percepção não cristalizados, perambula, atravessa e
coreografa o espaço que ainda está invisível.
Essa atitude de ressignificar espaços através da
observação crítica desenvolve novos existentes,
pensando que conceitos vivos só ganham corpo quando
corpos vivos precisam criar conceitos (SCHWARTZ,
2010).

Esse pequeno fragmento mostra o lugar que ele ocupa com sua
criação e como pensa sua presença, seu trânsito.
Por ser um artista-estrangeiro em qualquer contexto em que
estiver, ao longo do tempo fomos criando estratégias de sobrevivência
que não se encaixam em um modelo único, pois ele não é de lá
tampouco daqui. Não existe uma lei única, vive entre muitas leis e
recria sua experiência a cada instante; é daí que surge a Dramaturgia
da Migração. Os brasileirismos são coisas do passado. Se existe uma
ideia de posse, ela tem a dimensão do outro, de sua capacidade
cognitiva de agir e se arriscar nos vários procedimentos de
ambientação da linguagem. Esse outro pode ser também um corpovirtual ou um corpo‐em‐bando: Eu‐e‐o‐Outro, parte do mesmo
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cardume, do mesmo bloco de carnaval (SCHWARTZ, 2010).
Segundo Wagner, é importante entender que seu trabalho
sobrevive, porque, para ele, viver é destinado a outras manifestações.
Residente há mais de 10 anos em Paris, na França, ele
desenvolve seu trabalho entre, mas é no Brasil que ainda encontra
reverberação. Mas ao mesmo tempo estar lá também o enfraquece
como sujeito artista aqui no Brasil, uma vez que ainda acreditamos que
o que nos faz pertencer a um lugar é morar ininterruptamente nele, ou
seja, para os mecanismos de financiamento à cultura do Brasil, o
Wagner não é daqui, ele mora fora, é como se ele não fosse mais
brasileiro nesses momentos, mas, ao mesmo tempo, ele também não é
francês, e por isso não se enquadra nos requisitos de lá. Por questões
como essa, por exemplo, que a criação de seus trabalhos acontece
onde quer que ele esteja, não há separação alguma entre ele e seu
trabalho, não há tempo específico nem lugar determinado.

Penso meu trabalho no dia a dia, todo o dia, como parte
intrínseca de todos os gestos que o acompanham: no
meio de movimentos ordinários, metódicos, nas
conversas, nos passeios, dentro de casa, assistindo a
outros trabalhos. Às vezes, não sei se sou eu quem
pensa meu trabalho, ou se é ele quem me constitui.
Essas variações existenciais entre o objeto e a pessoa
fazem parte dos assuntos que compõem cada uma de
minhas criações. É difícil me distanciar daquilo que faço
para assentar meu trabalho em um ponto específico do
tempo e, ao mesmo tempo, é possível imaginar que ele
aconteça para esse/nesse momento. E, ainda, o que me
estranha é que, às vezes, aquilo que faço pode ser
experienciado dez anos mais tarde com uma sensação
de aparição. Talvez, a ideia de imaginar um tempo para
originar as coisas seja apenas um apoio para deixá-las
mais próxima desse mundo onde se contextualizam e
se expandem. É importante, para mim, conversar com
quem esteja na minha frente. Mesmo que, por vezes, o
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assunto não seja nada simples. (Conversa com o artista
em julho de 2016).

Com Wagner realizei poucos espetáculos e projetos, não porque
trabalhamos pouco, pelo contrário, criamos um modo de fazer contínuo
e a criação de cada um dos quatro trabalhos que fizemos, ao longo
desses 12 anos, tomou o tempo que nos pediu, trazendo para cada um
deles muitas camadas e a oportunidade de fazer exatamente o que se
desejava. Obviamente que não tivemos subsídios constantes para
trabalhar deste modo, mas fomos criando meios de o dinheiro durar por
mais tempo e, no meio dessas criações, íamos desenvolvendo os
trabalhos em festivais, mostras e espaços que se interessavam pelo
que propúnhamos.
Juntos, sempre pensamos em nosso lugar político. Temos um
entendimento de que a produção ajusta o conceito ao contexto. Ela é
responsável por esse encontro, está atenta ao processo de criação
como também à apresentação do objeto final. Ela opera no seu
desenvolvimento ajudando a editar a formulação de algumas ideias e
criando conexões entre o onde estávamos, do que estamos falando, de
onde falamos, para quem falamos.
Em 2010, vivenciamos uma situação interessante, e que
reverbera até hoje, e sim, estávamos nos colocando politicamente. No
ambiente da dança, no Brasil, as relações são gerenciais e, com isso,
não conseguimos nos desconectar do âmbito pessoal. Resolvemos nos
colocar publicamente sobre os valores de cachê que os festivais
pagavam na época. Era uma questão para ser posta em discussão,
sem nenhum nível de confronto, como uma reflexão política mesmo,
pois uma vez que todos os festivais de dança e teatro do Brasil são
subsidiados por dinheiro público (ainda que por muitos caminhos
diferentes, é sempre dinheiro público), estávamos de fato lançando luz
para o fato de que os festivais estavam recebendo pouco apoio, ou
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ainda, de que estavam convidando mais artistas do que o orçamento
aguentava. Trazíamos a seguinte questão: quanto se paga para um
artista nacional?
Esta questão e os aspectos que ela envolvia dirigiam-se aos
festivais como instituição maior e em nenhum momento aos seus
diretores, pessoas físicas. Mas infelizmente, como disse acima, no
Brasil, as discussões políticas se confundem, historicamente, com as
coisas, tornam-se pessoais, seja sobre que tema for, e os festivais são
apenas mais um deles. Tratados como propriedades particulares, como
se tivessem um dono, questionar seu funcionamento se assemelhou a
entrar na casa da pessoa e xingá-la, ou falar mal de sua casa. Resultou
que a questão lançada se virou contra nós, que fomos apagados da
lista dos curadores dos festivais de dança do Brasil, em uma ação
pessoal de destruição de nossas imagens onde quer que fossemos.
Uma ação de retaliação conduzida por nossos próprios colegas.
Propusemos um movimento na internet, que teve muitos apoiadores,
mas não demorou muito a pressão aumentou não conseguimos
continuar.
Um exercício despótico de poder que mostra o quão distante
estamos de lutar por algo maior para a área artística, nesse caso
específico, para a dança. De fato, estamos ainda imersos numa cultura
patrimonialista e personalista57, revestida pelo modelo gerencial, e com
isso permanecemos muito enfraquecidos como classe para lutar por
políticas, por mais espaço e presença no cenário artístico, pelo menos.
Nesta época, estávamos trabalhando com Piranha, um trabalho
muito importante na trajetória do Wagner. Em um de seus escritos, pois
o Wagner é artista da dança e da palavra, ele traz uma definição de
piranha que estava totalmente conectada com o que vínhamos
experimentando.
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A piranha é um peixe carnívoro de água doce
característico dos rios da América do Sul. Na época das
chuvas, na bacia amazônica ou em rios do pantanal, as
águas chegam a invadir quilômetros de terra formando
centenas de lagoas e pequenos lagos sazonais em que
ficam aprisionadas muitas espécies de peixes, inclusive
a piranha. Com o decorrer do tempo, as águas desses
lagos ficam escassas e a disputa por espaço e alimento
se torna questão de sobrevivência. Nessas condições,
as piranhas ficam demasiadamente agressivas, fazendo
jus à fama que lhes tem sido atribuída. (SCHWARTZ,
2010).

Conversando como seria o trabalho dele no futuro, Wagner diz:

Eu não consigo ver meu trabalho no futuro. Talvez por
imaginar que seus assuntos estejam perdendo a
importância entre as conversas, entre os desejos de um
grande número de pessoas. Festivais e instituições
tendem a fomentar espaço para o que entretém esse
grande número de pessoas (porque estão vinculados às
demandas de seus patrocinadores), como também para
o que as impressiona: o espetáculo impressiona, a
miséria (do outro) impressiona; a expansão do
pensamento, não. (Conversa com o artista em julho de
2016).

Quando um ambiente ou um corpo é reduzido à simbologia dos
lugares comuns, por defesa, por incompreensão ou mesmo pela
atividade de manter segura a linguagem de um certo local, a noção de
espaço é reduzida às formas de mercadoria. O consumo surge como
extensão dos valores sociais e o corpo ou se acostuma a esses signos,
mantendo-se consensual, ou permanece em estado de resistência, à
deriva. É nesse lugar que vivemos desde que nos conhecemos, mas de
fato esse é um lugar que nos interessa, que se põe como condição de
criação, de ação, de sobrevivência. De certo modo, o tempo de
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convívio e trabalho nos propiciou uma estrangeiridade em comum,
talvez compartilhemos o lugar do exílio no sentido dado a ele por
Cícero: nem direito nem pena, refúgio.

51

Hélio Oiticica foi pintor, escultor e artista multimídia fluminense (26/7/1937-22/3/1980).
Nascido no Rio de Janeiro, na juventude foi discípulo do artista plástico Ivan Serpa.
Juntamente com o mestre, Lygia Clark e Franz Weissmann funda o grupo Frente, movimento
que atua de 1954 a 1956. Mais tarde, liga-se ao neoconcretismo, participando de exposições
em São Paulo, no Rio e em Salvador. Espírito de vanguarda, no final da década de 50
abandona a superfície plana do quadro. Em 1963, cria os bólides, caixas-construções feitas
de diversos materiais. Dois anos depois, lança os chamados parangolés: capas, tendas e
estandartes que ganham sentido artístico quando vestidos. É o responsável pelo termo
tropicália, adotado como nome pelo movimento que, no final da década de 60, teve grande
influência nas artes brasileiras, principalmente na música popular. Vive em Nova York a partir
de 1970. Retornando ao Brasil em 1978, morre no Rio de Janeiro dois anos mais tarde. Em
1992, a retrospectiva de sua carreira faz sucesso nos EUA e na Europa. É homenageado
durante a 22ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo, em 1994. Disponível em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa48/helio-oiticica>.
52

O modernismo no Brasil tem como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, realizada
em São Paulo, no ano de 1922, considerada um divisor de águas na história da cultura
brasileira. O evento – organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do
Centenário da Independência – declara o rompimento com o tradicionalismo cultural
associado às correntes literárias e artísticas anteriores: o parnasianismo, o simbolismo e a
arte acadêmica. A defesa de um novo ponto de vista estético e o compromisso com a
independência cultural do país faz do modernismo sinônimo de "estilo novo", diretamente
associado à produção realizada sob a influência de 1922. Heitor Villa-Lobos na música;
Mário de Andrade e Oswald de Andrade, na literatura; Victor Brecheret, na escultura; Anita
Malfatti e Di Cavalcanti, na pintura, são alguns dos participantes da Semana, realçando sua
abrangência
e
heterogeneidade.
Disponível
em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo359/modernismo-no-brasil>.
53 Antropofagia - No dia 11 de janeiro de 1928, a pintora Tarsila do Amaral oferece a Oswald
de Andrade (1890-1954), como presente de aniversário, uma de suas recentes pinturas, sem
saber que ela viria a ser a propulsora de uma das mais originais formulações teóricas sobre
a natureza específica da arte moderna brasileira. Enquanto contemplava aquele estranho
homem pintado por Tarsila, de pés enormes fincados na terra, cuja pequena cabeça parece
apoiar-se melancolicamente em uma das mãos, cercado por um ambiente seco e quente,
tendo como testemunha apenas o céu azul, o sol e um misterioso cacto verde, Oswald de
Andrade foi indagado por seu amigo e escritor Raul Bopp (1898-1984), que o acompanhava
na observação: "Vamos fazer um movimento em torno desse quadro?". Abaporu (1928), que
em tupi-guarani significa "antropófago", foi o nome escolhido para aquela figura selvagem e
solitária. Funda-se, em seguida, o Clube de Antropofagia, juntamente com a Revista de
Antropofagia, na qual é publicado o Manifesto Antropófago escrito por Oswald de Andrade
como o cerne teórico do movimento nascente.
O texto reelabora o conceito eurocêntrico e negativo de antropofagia como metáfora de um
processo crítico de formação da cultura brasileira. Se para o europeu civilizado o homem
americano era selvagem, ou seja, inferior, porque praticava o canibalismo, na visão positiva
e inovadora de Andrade, exatamente nossa índole canibal permitira, na esfera da cultura, a
assimilação crítica das ideias e modelos europeus. Como antropófagos somos capazes de
deglutir as formas importadas para produzir algo genuinamente nacional, sem cair na antiga
relação modelo/cópia, que dominou uma parcela da arte do período colonial e a arte
brasileira
acadêmica
do
século
XIX
e
XX.
Disponível
em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo74/antropofagia>.

122

54

Concretismo - Os princípios do concretismo afastam da arte qualquer conotação lírica ou
simbólica. O quadro, construído com elementos plásticos – planos e cores –, não tem outra
significação senão ele próprio. A pintura concreta é "não abstrata", afirma Van Doesburg em
seu manifesto, "pois nada é mais concreto, mais real, que uma linha, uma cor, uma
superfície". Max Bill explora essa concepção de arte concreta defendendo a incorporação de
processos matemáticos à composição artística e a autonomia da arte em relação ao mundo
natural. A obra de arte não representa a realidade, mas evidencia estruturas, planos e
conjuntos
relacionados,
que
falam
por
si
mesmos.
Disponível
em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo370/concretismo>.
55

Neoconcretismo - O manifesto de 1959, assinado por Amilcar de Castro, Ferreira Gullar,
Franz Weissmann, Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jardim e Theon Spanudis, denuncia já
nas linhas iniciais que a "tomada de posição neoconcreta" se faz "particularmente em face da
arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista". Contra as ortodoxias
construtivas e o dogmatismo geométrico, os neoconcretos defendem a liberdade de
experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade. A
recuperação das possibilidades criadoras do artista – não mais considerado um inventor de
protótipos industriais – e a incorporação efetiva do observador – que ao tocar e manipular as
obras torna-se parte delas – apresentam-se como tentativas de eliminar certo acento técnicocientífico
presente
no
concretismo.
Disponível
em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3810/neoconcretismo>.
56

Tropicália, de Helio Oticica, encontra eco em outras manifestações artísticas do período:
no cinema, com Glauber Rocha, no teatro do Grupo Oficina, na nova música popular criada
pelo grupo reunido em torno de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Não por acaso, a obra vai
batizar o álbum musical dos baianos de 1968, nomeando em seguida um movimento cultural
mais amplo, o tropicalismo. Guardadas as diferenças existentes entre as diversas artes e a
variada produção abrigada sob o rótulo, as produções tropicalistas compartilham o
experimentalismo característico das vanguardas com o tom de crítica social. Em todas elas,
a mesma tentativa de superar as dicotomias arte/vida, arte/antiarte. Disponível em:
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3741/tropicalia>.
57

Segundo Gandini (2008, p. 206), “O patrimonialismo, que ainda persiste entre nós, tem
sido identificado, por estudos políticos e históricos, pela utilização de recursos e poderes
públicos para fins privados, pela participação política por meio da cooptação, ao invés da
representação de interesses, pela personalização do poder e pelo exercício da justiça como
prerrogativa daquele que detém o poder, de acordo com indivíduos e situações concretas,
seguindo o modelo doméstico, da casa e do pai de família.” Alguns autores apontam que o
patrimonialismo no Brasil se distingue por um forte personalismo na esfera política, [e] pelo
“predomínio das relações pessoais e afetivas (amor e ou ódio...) [...].” (GANDINI, 2008, p.
206).
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Reverberações
“Não estamos mais às voltas com um poder
transcendente, ou mesmo repressivo, trata-se de
um poder imanente, produtivo. Como o mostrou
Foucault, um tal biopoder não visa barrar a vida,
mas tende a encarregar-se dela, intensificá-la,
otimizá-la. Daí nossa extrema dificuldade em
situar a resistência, já mal sabemos onde está o
poder, e onde estamos nós, o que ele nos dita, o
que nós dele queremos, nós nos encarregamos
de administrar nosso controle, e o próprio desejo
está inteiramente capturado. Nunca o poder
chegou tão longe e tão fundo no cerne da
subjetividade e da própria vida como nessa
modalidade contemporânea do biopoder.”
(Peter Pál Pelbart. Vida nua, vida besta, uma
vida)
"Há sem dúvidas motivos para ser pessimista,
contudo é tão mais necessário abrir os olhos na
noite, se deslocar sem descanso, voltar a
procurar os vagalumes."

(Georges

Didi-Huberman.

Sobrevivência

dos

vaga-lumes)

O processo de escrita intensiva desta tese percorreu, como
anunciado no início, num período político em que um conjunto de fatos
ameaçou e continua ameaçando, de maneira significativa, a potência
da criação artística e a presença da arte na vida cotidiana. A Medida
Provisória nº 7461 praticamente eliminou o ensino das artes nas
escolas, usando como subterfúgio a inclusão (para exclusão) da
categoria “optativa”.
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Os programas de incentivo à criação artística, investimento na
educação e saúde, correm o risco de enfraquecer e, em algumas
instâncias, até mesmo desaparecer.
Assim, alguns comportamentos e modos de pensar que
constituíram os principais problemas elencados nesta tese (operadores
do desamparo) mostram-se, agora, ainda mais fortalecidos, dadas as
novas decisões e práticas de governamentalidade.
No entanto, a hipótese desta pesquisa não parece ter se tornado
obsoleta no decorrer do processo. Muito pelo contrário. Como ela não
foi elaborada a priori, nem tomada como pressuposto, mas emergiu
abruptamente, no final da pesquisa, é provável que não tivesse sequer
surgido não fosse o agravamento da crise que testemunhamos.

Diabos! Tudo isso não se assemelha à descrição de um
pesadelo? Ora, Pasolini2 insiste em nos dizer: esta é a
realidade, nossa realidade contemporânea, esta
realidade política tão evidente que ninguém quer vê-la
pelo que ela é, mas que “os sentidos” do poeta – esse
vidente, esse profeta – acolhem tão fortemente. A
brutalidade de sua linguagem só se compara ao
refinamento de sua percepção diante de uma realidade
infinitamente mais brutal. Mas haveria apenas gritos de
lamento – “os vaga-lumes estão mortos!” (DIDIHUBERMAN, 2011, p. 38).

Assim, não há uma conclusão acerca de tudo que foi abordado
aqui. Por um momento, cheguei a imaginar que proporia, ao final,
algum tipo de sistema, cadeia ou mapa que pudesse abrir novos
procedimentos de produção/criação. Mas, diante da complexidade e da
diversidade de contextos, toda e qualquer tentativa de generalização
acabou sendo ineficiente e, por isso, deixada de lado.
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Daí a ideia de reverberações transmitidas no âmbito do pequeno,
dos pequenos gestos, das pequenas ações construídas como uma
possível ecologia dos saberes que, diferentemente da lógica colonial e
pastoral, propõe, como o faz Boaventura de Souza Santos, o
reconhecimento das singularidades das experiências realizadas em
ambientes muito distintos entre si e que cada qual crie estratégias de
pesquisa, trabalho e produção cultural singulares, a partir de suas
próprias necessidade. Embora não tenha usado explicitamente este
termo durante a tese, ele esteve sempre comigo, como uma espécie de
vontade tácita de conhecer a singularidade dos contextos e pensar a
partir daí ações que poderiam fazer sentido.
Por fim, trata-se mesmo de pequenas iluminações que emergem
aqui e ali, como demonstram os artistas vaga-lumes que foram
apresentados nesta tese. Distantes dos holofotes, eles iluminam as
trilhas por onde trafegam e, de alguma forma, fizeram-me encontrar um
sentido para tudo isso, arrancando-me do esgotamento que sinto ao
trabalhar com tantos que buscam os fortes feixes de luz do espetáculo.

Para verdades derradeiras, portanto, realidades
destruídas: este seria o “tom apocalíptico” dos filósofos
quando eles preferem às pequenas “luzes de verdade” –
que são fatalmente provisórias, empíricas, intermitentes,
frágeis, díspares, passeantes como os vaga-lumes –
uma grande “luz da verdade” que se revela, antes, uma
transcendente luz sobre a luz ou sobre as luzes
fadadas, cada uma em seu canto de trevas, a
desaparecer, a fugir para outro lugar (DIDIHUBERMAN, 2011, p. 80).

Para seguir os pequenos vaga-lumes, precisamos encontrar
meios para estar no mundo, e esta é uma posição política que vai muito
além das metáforas. São eles, os pequenos vagalumes, que
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[...] dão forma e lampejo a nossa frágil imanência, os
“ferozes projetores” da grande luz devoram toda forma e
todo lampejo – toda diferença – na transcendência dos
fins derradeiros. Dar exclusiva atenção ao horizonte é
tornar-se incapaz de olhar a menor imagem (DIDIHUBERMAN, 2011, p. 115).

Assim, “reverberações” não é um termo aleatório para finalizar a
tese. Ele exprime a dinâmica de um certo modo de produzir e criar que
trouxe como um instaurador de movimento e que, a meu ver, encontra
a pluralidade de vozes e movimentos, dos quais venho me alimentando
durante todos esses anos, e que devem seguir ressoando nos
compartilhamentos que estão por vir, valorizando a experiência com
gestos pequenos e verdadeiros na sua intenção e proposição, relações
fortes continuamente investidas no tempo largo que o trabalho e a
criação exigem, e com luz fraca mas persistente que nos permita
continuar tentando sempre permanecer em pé.

1

MP 746 - Promove alterações na estrutura do Ensino Médio, última etapa da educação
básica, por meio da criação da Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino
Médio em Tempo Integral, ampliando a carga horária mínima anual, progressivamente, para
1.400 horas. Determina que o ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório
nos três anos do ensino médio. Restringe a obrigatoriedade do ensino da arte e da educação
física à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, tornando-as facultativas no Ensino
Médio. Torna obrigatório o ensino da língua inglesa a partir do sexto ano do Ensino
Fundamental e nos currículos do Ensino Médio, facultando neste, o oferecimento de outros
idiomas, preferencialmente o espanhol. Permite que conteúdos cursados no Ensino Médio
sejam aproveitados no Ensino Superior. O currículo do Ensino Médio será composto pela
Base Nacional Comum Curricular - BNCC e por itinerários formativos específicos definidos
em cada sistema de ensino e com ênfase nas áreas de linguagens, matemática, ciências da
natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Dá autonomia aos sistemas
de ensino para definir a organização das áreas de conhecimento, as competências,
habilidades e expectativas de aprendizagem definidas na BNCC.
2

Pasolini - Pier Paolo Pasolini (Bolonha, Itália, 5 de março de 1922 - Óstia, Itália, 1-11-1975)
foi um escritor, poeta e cineasta. Pasolini foi o intelectual mais controverso da Itália. Em
1949, em Bolonha, foi expulso do sistema educativo por sua condição de homossexual e
também excluído do Partido Comunista. Antes de ficar famoso como cineasta, foi poeta e
novelista. Trabalhou como jornalista e roteirista para diretores como Federico Fellini.
Seguiram-se os primeiros longas, Accattone (1961) e Mamma Roma (1962), ainda
claramente influenciados pelo neorrealismo italiano, cujo foco central são histórias com

128

personagens das classes mais humildes. Seus filmes posteriores revelaram toda a sua
sensibilidade e delicadeza; alguns deles abordam também temas clássicos e antigos como,
por exemplo, Medéia, em 1969, com Maria Callas. Seu último e mais provocador filme foi
Saló ou Os 120 dias de Sodoma (1975), onde Pasolini adaptou livremente uma obra de
conteúdo semelhante escrita pelo Marquês de Sade (Les 120 journées de Sodome or L'école
du libertinage) ambientando-a durante o curto período de existência da República fascista de
Salò, estado fantoche da Alemanha nazista. O resultado é um arrebatador conjunto de
imagens, sendo um filme forte e controverso ainda nos dias de hoje, décadas depois de sua
realização. O diretor filmou ainda Decameron (1970), Contos de Canterbury (1973), que
recebeu o Urso de Ouro do Festival de Berlim, e As Mil e Uma Noites (1974). Grande ativista
nos debates que movimentaram a classe artística italiana, acossada pelo conservadorismo
político nos anos 1960 e 70, ele usou caneta, câmera e voz para se posicionar. Pasolini foi
uma figura política. Na madrugada de 2 de novembro de 1975, seu corpo foi encontrado em
um terreno baldio, em Ostia, nos arredores de Roma. Algumas horas depois, Giuseppe
Pelosi, garoto de programa de 17 anos de idade, foi preso em alta velocidade no volante do
Alfa Romeo de Pasolini. Pelosi alegou que havia matado Pasolini em legítima defesa após o
mesmo ter tentado sodomizá-lo com uma vara. Após um longo julgamento, Pelosi foi
considerado culpado em 1976 e condenado a nove anos de prisão. Acredita-se que essa não
é a verdadeira história da morte de Pasolini.
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