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RESUMO 
 
Este artigo busca trazer à tona questões relacionadas à visão da arte e do artista pelo meio 
social, fazendo principalmente, para essa análise, uso de imagens veiculadas em obras 
cinematográficas, pensadas como enunciações discursivas, que têm a vida de artistas 
plásticos como tema. A idéia de discurso será pensada aqui na perspectiva de Foucault, que 
o concebe como conceitos e idéias em dispersão social, que transcendem tempos e 
espaços definidos e que minimizam a importância do sujeito fundante. A enunciação 
discursiva, por sua vez, será entendida como de caráter eminentemente social, 
necessariamente polissêmica e intrinsecamente relacionada ao contexto de locução, de 
acordo com Bakhtin.  
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ABSTRACT 
 
This article seeks to bring up issues related to the vision of art and the artist's social 
environment, making use of images carried on feature films which have a life of artists as a 
theme, conceived as discursive utterances. The idea of discourse is thought here in the 
perspective of Foucault, who conceives it as concepts and ideas in social dispersion, 
transcending time and space, and minimizing the importance of its origins. The enunciation 
of discourse, in turn, will be perceived as eminently social, necessarily polysemic and 
intrinsically related to the context of speech, according to Bakhtin. 
 
Keywords: Artist and film; representation of the artist, artist’s image 
 
 
 
Introdução 

As trajetórias de artistas, vistas pela ótica do cinema direcionado ao 

grande público, têm atuado como fontes significativas de enunciação de um discurso 

que contribui para a construção da imagem da arte e do artista junto ao senso 

comum. Embora haja certo consenso sobre a importância das manifestações 

artísticas em suas diversas linguagens dentro do contexto cultural – o que se 

percebe em textos acadêmicos, discursos de políticos, livros escolares e em muitas 

outras mídias – desvelaremos aqui um outro discurso por vezes oculto, manifesto 

nas entrelinhas e que marca sua presença de forma difusa mas constante, que faz 

emergir a idéia da arte como inútil ou supérflua, e do artista como um desajustado 

socialmente, pouco competente intelectualmente, e de moral pouco confiável.Para 
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Bakhtin (1979, p. 121), “o centro organizador de toda enunciação, de toda 

expressão, não é interior, mas exterior: está situado no meio social que envolve o 

indivíduo”, sendo um puro produto da interação social. O autor considera como 

enunciação, para além da fala ou do texto escrito, os gestos e outras formas de 

expressão humana, como aquelas constituídas de sons, imagens ou movimento, 

entre as quais as artes plásticas e o cinema se incluem.  

Orgulhosos de nossa capacidade de comunicação verbal e escrita, é 

pelas imagens que descortinamos o mundo em muitos de seus aspectos. As 

imagens nos informam, nos intrigam, nos desnorteiam e nos auxiliam na 

compreensão de seus mistérios. Não devemos nos esquecer que tentativas de ler ou 

interpretar imagens, por mais detalhadas ou aprofundadas que sejam, são sempre 

limitadas, atuando como lentes que ampliam seus significados e nos permitem a 

percepção de detalhes e facetas ocultas, mas nunca substituindo a experiência do 

contato direto com as mesmas. Para Manguel (2001, p. 27-29) quando lemos 

imagens atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa, construída “por meio de 

ecos de outras narrativas, por meio da ilusão do auto-reflexo, por meio do 

conhecimento técnico e histórico, por meio da fofoca, dos devaneios, dos 

preconceitos, da iluminação, dos escrúpulos, da ingenuidade, da compaixão, do 

engenho”, nunca definitiva ou exclusiva. O autor vê nesse processo um vai-e-vem 

contínuo, no qual “cada obra de arte [ou imagem] se expande mediante incontáveis 

camadas de leituras, e cada leitor remove essas camadas a fim de ter acesso à obra 

nos termos do próprio leitor” (2001, p. 32).  

Esse olhar perscrutador, como bem lembra Pillar (1999, p. 16), nunca é 

ingênuo, sendo comprometido com nossas experiências, nosso passado, com o 

tempo em que vivemos, com o lugar que habitamos e com nossos referenciais: “ 

Não há o dado absoluto e não se pode ter uma única visão, uma só leitura, mas se 

deseja lançar múltiplos olhares sobre o mesmo objeto”.  

O cinema, esse produtor de imagens hoje consensualmente 

considerado produto cultural e artístico, nem sempre gozou desses rótulos com tanta 

tranqüilidade. Inicialmente exibido como curiosidade em feiras e circos, não era 

considerado objeto cultural. A conquista de um espaço no campo da arte se deveu a 

uma aproximação inicial com o teatro, antes de uma longa caminhada rumo ao 
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desenvolvimento de uma linguagem própria. Já o olhar da história para o cinema é 

relativamente recente, tendo seus laços se estreitado especialmente nos últimos 

vinte anos, com a ampliação do leque de fontes admissíveis e com a inclusão da 

imagem nesse rol de possibilidades (FERRO, 1992, p. 71). Talvez esse 

estreitamento tenha se dado a partir da admissão, como bem lembra WOLLEN 

(1996, p. 71) de que, assim como outros produtos culturais, “o cinema nunca pode 

ser abstraído de seu contexto social, econômico e político”.  

No campo do cinema as questões relacionadas à verdade, ou à 

capacidade de representação da realidade por meio dessa mídia, são bastante 

complexas. A impressão de realidade no cinema está relacionada a diversos fatores, 

entre eles o parentesco com a fotografia. Godard afirmava que “a fotografia é a 

verdade e o cinema é a verdade 24 vezes por segundo” (XAVIER, 1977, p. 62). 

Enquanto a imagem fotográfica estática representa inequivocamente uma imagem 

do passado, o movimento no cinema é visto sempre como atual, e não como o 

vestígio de um movimento passado. A percepção do movimento pelo homem, sendo 

eminentemente visual, e não material, contribui para que aquilo que vemos na tela 

nos pareça tão real. Outro fator de relevância para essa impressão de realidade 

seria o fato de o olhar da câmera ser o nosso mesmo olhar. “O que a câmera vê é o 

que vemos. [...] A câmera cinematográfica [...] não pôde partir, para criar, de um 

material diverso daquele de onde nós mesmos partirmos, ao iniciarmos a grande 

aventura de contemplação do mundo circundante” (SALLES, 1988, p. 65). Desta 

forma, o lugar do sujeito-espectador é “marcado, inscrito, no próprio interior do 

sistema representativo, como se participasse do mesmo espaço” (AUMONT, 1995, 

p. 151). A origem mecânica do cinema, gerando um sentimento estar assistindo um 

espetáculo quase real, seria um dos pontos de encontro dessa linguagem com a 

arraigada idéia de reprodução do real, mais que qualquer outra linguagem artística. 

(METZ, 1972, p. 16-17).  

Nosso interesse pelo cinema como fonte de análise, como no trabalho 

em questão, está relacionado não só ao seu poder de conferir às imagens que 

apresenta um forte efeito de verdade, mas também por seu enorme alcance junto ao 

público em geral, o que contribui para a disseminação de certas idéias, muitas vezes 

preconceituosas ou equivocadas as quais, de certa forma, já se encontravam 

presentes no meio social. No caso de biografias filmadas de artistas, a seleção da 
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personagem a ser representada e os aspectos de sua vida a serem mostrados 

podem evidenciar, para além de uma suposta fidelidade aos acontecimentos, como 

aquela sociedade que produz o filme vê a profissão do artista e o próprio campo da 

arte. Embora seja consciente das múltiplas possibilidades de análise da imagem 

filmada tendo como foco questões históricas, estéticas ou formais, optamos, nesse 

caso, por enfatizar o poder da imagem cinematográfica, aliado por vezes à 

linguagem oral, no sentido da formação de uma visão nem sempre verdadeira da 

profissão do artista plástico junto ao público fruidor. Esclarecemos também que 

nossa investigação se limitou a obras de grande alcance, acessíveis em qualquer 

locadora comercial, não abrangendo documentários específicos sobre arte ou sobre 

artistas.  

Não pretendemos afirmar ser esse um discurso absoluto ou 

hegemônico, mas apenas um discurso existente, que permeia as relações do 

apreciador comum com a arte, se apresenta com freqüência nas salas de aula e 

interfere na avaliação da arte como produto sério pelo senso comum. Estar alerta à 

sua existência é o primeiro passo para argumentações contrárias ou a ele 

alternativas. 

Da inutilidade da arte e do artista marginal 

As questões sobre o significado da arte, sua inserção no contexto 

cultural, suas relações com o meio social e, principalmente, as razões que justificam 

sua existência e sua dimensão utilitária – afinal, para que serve a arte? – têm 

ocupado as preocupações de intelectuais ao longo do século XX, estendendo-se 

para o século XXI. Ao contrário de outras áreas do conhecimento, como a 

matemática, a física ou mesmo a história, a arte tem de sempre estar se justificando. 

Especialistas da área têm produzido inúmeras obras com títulos que procuram 

responder ao questionamento da utilidade da arte e de sua importância, num esforço 

em favor de uma causa em franca desvantagem. De certa forma, a advocacia 

insistente sobre a relevância da arte apenas expõe, de modo contundente, o quanto 

ela é pouco avaliada e apreciada pelo meio social.  

Muitas obras (JUSTINO, 2000; PEIXOTO, 2003; LEMINSKI, 1986; 

PORCHER, 1982; AMARAL, 1987; e DUARTE JUNIOR, 1988 e 1994) enriquecem 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

253 

esse debate sobre os fins últimos e maiores das manifestações artísticas. Mas será 

que alcançam realmente o público mais amplo a quem se destinam? Ou caem no 

círculo vicioso daqueles que já comungam das mesmas idéias?  

As raízes do desprestígio da arte e do artista são bem mais antigas, 

remontando ao mundo antigo. A cultura greco-romana considerava manifestações 

como a pintura ou a escultura meros produtos do trabalho manual, menosprezado 

por estar relacionado à condição da escravidão, e embora admirasse a obra, 

desprezava o seu autor. A idéia do artista como marginal, alienado, louco e 

socialmente desajustado, também não é prerrogativa das artes visuais, encontrando 

paralelo nas outras manifestações artísticas, como o teatro, a música, ou mesmo a 

poesia. O lugar do artista no imaginário popular é formidavelmente exemplificado 

pela figura de Van Gogh, fenômeno de popularidade global, para a qual contribui o 

mito de sua loucura. Sobre esse artista, os fatos mais amplamente conhecidos e 

divulgados são aqueles ligados ao seu desequilíbrio mental. O conteúdo de sua obra 

é ignorado, ou ao menos relegado a um segundo plano. A voz do próprio artista, 

expressa na correspondência enviada ao irmão (VAN GOGH, 1991) encontra pouco 

eco nessa construção imagética. As análises técnicas e estéticas, as descrições de 

obras e processos do nível de profundidade encontrado nessas cartas são 

informações que, mais uma vez, acabam sendo apenas de conhecimento de 

companheiros de ofício.  

A representação do artista pelo cinema, meio que atinge milhões de 

espectadores em todas as partes do planeta, em muito contribui para a consolidação 

de um discurso de conotação negativa. Não interessam ao grande público, é até 

compreensível, histórias sobre artistas que se levantam cedo, trabalham durante 

todo o dia, dão aulas para sobreviver, casam, têm filhos e levam uma vida ordinária. 

Não obstante, um passeio à locadora de filmes mais próxima e um levantamento 

superficial das produções baseadas em biografias de artistas nos colocam frente a 

frente desocupados, alcoólatras, alienados, miseráveis e viciados em drogas. 

Mesmo entendendo que, como linguagem específica, o cinema tem suas exigências 

narrativas, e que uma película deva conter elementos dramáticos que prendam a 

atenção do público, causa espanto a maneira como o artista ali é abordado, 

especialmente pelo efeito de verdade provocado no espectador. Mesmo que muitos 

dos detalhes da vida desses artistas retratados estejam ancorados em documentos, 
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testemunhas de uma suposta realidade, o recorte que se faz, da valorização do 

bizarro em detrimento de tantos outros aspectos positivos ou relacionados à obra 

que poderiam ser igualmente abordados, é peça fundamental na construção desse 

discurso. Não levando em consideração o quanto há de fictício nessas narrativas, 

nos deteremos no modo análogo como a imagem do artista de diferentes períodos e 

tendências nos é oferecida, por meio de filmes feitos em diferentes épocas e 

lugares, e com diretores de visões distintas. As versões utilizadas foram as 

legendadas em português, o que pode proporcionar algumas distorções com relação 

aos idiomas originais. Entretanto, isso é irrelevante para a análise em questão, pois 

a própria interpretação de tradução é parte do processo discursivo. 

Iniciamos com o filme Gauguin: um lobo atrás da porta (GAUGUIN, 

1988), baseado em detalhes da vida desse pintor francês do final do século XIX. O 

filme se detém no período desde o retorno do artista à França, de sua primeira 

viagem ao Tahiti, em 1893, até sua definitiva partida para a mesma ilha do Pacífico, 

algum tempo depois. Nessa obra, Gauguin é retratado como um homem 

temperamental e instável, que abandonou a família e um emprego promissor como 

corretor da Bolsa de Valores na Dinamarca em troca da vida incerta de pintor. São 

enfatizadas suas relações com várias mulheres e sua dificuldade financeira. A 

imagem que nos fica desse artista é a de um indivíduo excêntrico e desajustado do 

meio social. Numa das primeiras cenas do filme, quando Gauguin está sendo 

apresentado à sua senhoria, Mme. Ida Mulard, se passa o seguinte diálogo: “Meu 

marido também é artista. Espero que seja tolerante. Ele faz barulho, é compositor”, 

diz ela, acrescentando: “Ele está trabalhando no momento”. O artista estranha: “Mas 

eu não ouço nada!”, e imediatamente a esposa esclarece: “Em seu emprego, no 

Ministério da Agricultura”. Aí temos novamente a idéia de que o ato compor uma 

música, que também é uma atividade artística de criação, não é trabalho, e sim 

passatempo de diletantes. 

Em outro momento do filme, na exposição que o artista realiza em 

Paris de seus quadros pintados no Tahiti, um casal se aproxima para observar uma 

obra. A senhora pergunta ao seu companheiro o que significa uma inscrição na 

pintura, que está em tahitiano. O senhor faz troça, respondendo que Gauguin teria 

escrito “Eu gostaria de saber pintar”, sugerindo que o artista é tão incapaz que nem 

ao menos consegue dar conta de seu próprio ofício.  
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Seguindo o mesmo padrão, Jackson Pollock, pintor americano atuante 

nas décadas de 30 e 40, expoente da tendência artística que se convencionou 

chamar de expressionismo abstrato, nos é apresentado, em filme do mesmo nome 

(POLLOCK, 2000), como um alcoólatra violento, egoísta e desequilibrado, imagem 

que se sobrepõe às suas realizações no campo artístico. As cenas que abordam 

situações vexatórias decorrentes do alcoolismo podem ser contadas às dezenas, 

enquanto que as cenas de trabalho no atelier talvez não caibam nos dedos de uma 

mão. Já na segunda cena Pollock aparece bêbado, subindo as escadas carregado 

por seu irmão e fazendo escândalo. Em seu relacionamento com Lee Krasner, 

também pintora e sua futura esposa, são inúmeros os momentos em que o artista é 

mostrado agressivo. Num deles, quando os dois conversam sobre a pintura, ele se 

vira e responde bruscamente: “Pinte você essa droga!”, largando os pincéis e saindo 

do recinto. Noutra cena, Pollock chega atrasado e alcoolizado para um encontro com 

Peggy Guggenheim, galerista e marchand importantíssima na época, que foi ao seu 

atelier para ver suas pinturas. Mais à frente, aparece bêbado urinando na lareira 

numa festa de Ano Novo, na presença de pessoas do meio artístico de Nova York. 

Não poderia faltar também uma cena de bar, onde aparece bebendo e conversando 

com o irmão, e a clássica cena da sarjeta, que vem logo em seguida. Na segunda 

parte do filme, após sua mudança para The Springs, em Long Island, com o objetivo 

de se afastar da agitação da metrópole e de controlar seu vício, as cenas continuam 

se repetindo. Numa delas, o artista aparece andando de bicicleta, carregando um 

engradado de cerveja. A necessidade do vício faz com que não possa esperar, e 

tente abrir uma das garrafas com a bicicleta em movimento. A tentativa não é bem 

sucedida, ele se desequilibra e cai. Garrafas se quebram. Em outra cena, numa 

reunião no dia de Ação de Graças, na presença de vários amigos artistas e 

marchands, após beber, derruba a mesa já posta para espanto de todos, acabando 

com a festa. Abandonado por Krasner após traí-la, Pollock é deixado à própria sorte 

e, como o filme insinua desde o início, sem ela, que organizou a sua vida 

profissional, promovendo-o e vendendo os seus trabalhos, não consegue sobreviver, 

incapaz que era de dar conta de sua própria vida. Devastado pelo álcool, morre num 

acidente de carro. A decadência pessoal é, assim, o foco de maior interesse, 

obscurecendo todo e qualquer mérito de suas pesquisas pictóricas. 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

256 

O que diríamos então da biografia filmada de Jean-Michel BASQUIAT 

(1996)? Esse grafiteiro americano e negro, amigo de Andy Warhol, filho de porto-

riquenha com haitiano que conquistou fama meteórica e dinheiro no meio artístico da 

Nova York dos anos 80, aparece narcotizado ou consumindo drogas em 

praticamente todas as cenas. A visão que permanece para o leigo é a de um 

desajustado auto-destrutivo que não sabe lidar com o sucesso súbito, um incapaz, 

que em seus piores momentos anda pelas ruas como um mendigo, às vezes de 

pijamas. Numa das cenas, dentro de um táxi, o motorista, que também é negro, o 

saúda, dizendo “Eu admiro você, cara. Você conseguiu!”, enquanto ele, alheio, 

cheira cocaína no banco de trás. Numa visita que faz ao amigo Julian Schnabel, 

Basquiat urina no corredor de sua casa. Embora tenha sido criado pelo pai desde os 

sete anos, este não é mencionado uma vez sequer na película, enquanto que sua 

mãe, com quem teve menos contato, aparece internada numa instituição para 

doentes mentais. O histórico de loucura na família de um artista é, desta forma, 

providencial para referendar a idéia de sua tendência para insanidade. O filme acaba 

quando Basquiat morre de overdose aos 27 anos. 

Mesmo artistas relativamente estáveis, que gozaram de sucesso em 

vida e tiveram vidas familiares relativamente estáveis, como o escultor Rodin ou 

Picasso, têm de ser demonizados de alguma forma em suas representações, para 

que possam constar como personagens na galeria cinematográfica. Tanto um como 

outro são pintados como egoístas, usurpadores, insensíveis e exploradores de 

mulheres. Em CAMILLE CLAUDEL (1989), a artista e amante de Rodin, personagem 

título, é vitimizada e pintada como alguém que se sacrificou por ele, perdendo por 

isso até mesmo a sanidade. Insensível e egoísta, ele – que já era casado quando a 

conheceu – a explora no trabalho e no amor. A prática corrente na época, de o 

mestre assinar alguns trabalhos de seus aprendizes, é colocada descontextualizada 

na película, dando a impressão de uma usurpação. Obcecada pela paixão por Rodin 

e aniquilada em seu trabalho, Camille termina seus dias num hospício, vítima da arte 

e de um artista algoz. 

Com relação a Picasso, o próprio título original do filme é sugestivo: 

Surviving Picasso é o retrato de uma personalidade extremamente egoísta, 

mulherenga e sovina. Quem narra a história é Françoise Gillot, uma das mulheres de 

Picasso e mãe de dois dos seus filhos, numa descrição bastante redutora do artista. 
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Na primeira cena, Picasso aparece negociando com os nazistas, o que, sem outras 

informações contextuais, o condena já de início como traidor. O filme se esforça em 

mostrar o tempo todo o quanto suas várias mulheres sofreram na sua mão, e o 

quanto ele arruinou suas vidas.  Na cena em que Françoise fala à sua avó que irá 

viver com Picasso, ela se preocupa, dizendo “Ele já teve 100 vidas, e todos sabem 

quantas mulheres já destruiu”.  

Dora Maar, fotógrafa e outra de suas mulheres, é mostrada como 

obcecada e emocionalmente perturbada. Na primeira cena em que aparece, 

observando o momento em que Picasso conhece Françoise, Dora lhe adivinha os 

truques baratos de sedução, pronunciando antecipadamente o que ele diz para a 

jovem: “Eu também sou pintor. Sabia que pintei você antes de nascer? Venha ao 

meu estúdio, eu lhe mostrarei o meu trabalho”. Em uma das cenas, enquanto a 

narradora fala que Picasso torturou Dora até ver “seu caráter deformado”, 

transformando-a em sua prisioneira psicológica, a mesma aparece numa mesa de 

bar, fazendo um jogo com a faca entre os dedos da mão, já feridos e sangrando. 

Dora também é mostrada um pouco adiante tendo um acesso de fúria, acusando 

Picasso por seu infortúnio: “Você pode ser um grande artista, mas é perverso, 

contaminou o mundo”. Em resposta, Picasso permanece insensível, em desprezo à 

fraqueza humana, em especial a feminina. Inconstância e infidelidade também são 

explorados na imagem do artista. Numa das cenas de sedução entre Picasso e 

Françoise, este aparece se declarando: “De fato, houve muitas mulheres, milhares, 

já perdi a conta, mas agora só há você”. Ele fala o quanto a ama, e a cena muda 

bruscamente para a casa de Marie-Therése, mais uma de suas mulheres, que lê 

uma carta que tem como conteúdo o mesmo texto.  

Outra das qualidades exploradas no filme é o machismo do artista, que 

incentiva suas mulheres a lutarem fisicamente por ele, manipulando-as e se 

comprazendo com o seu sofrimento. Numa das cenas ele diz sobre Françoise: “Ela é 

inteligente... eu gosto de mulheres inteligentes... às vezes”. Sobre sua filha recém 

nascida, Paloma, que era uma criança tranqüila, comenta: “Será a mulher perfeita, 

passiva e submissa, como todas deviam ser. As mães também”. Sua primeira 

esposa, a russa Olga Koklova, aparece como uma velha louca que segue Françoise 

e o próprio Picasso, dirigindo-lhes impropérios pelas ruas.  
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O lado cruel de Picasso também não poderia ficar de fora: levando 

Françoise a uma casa cheia de escorpiões, ele a obriga a assistir a uma cena em 

que uma coruja apanha um gato e o leva em seu bico. Sua sovinice é expressa na 

fala de Françoise, quando diz que o artista “nunca lhe deu dinheiro” – enquanto ela 

diz isso, a cena mostra Picasso guardando notas e notas numa caixa em casa. Da 

mesma forma, Sabartés, seu assistente, se queixa dos baixos salários e de ser 

constantemente enganado pelo artista, que promete lhe dar os retratos que dele 

pinta e nunca cumpre a promessa. Ingrato, Picasso demite o motorista que 

trabalhava com ele há 25 anos, por causa de um pequeno acidente com o carro. 

Quando Françoise decide deixá-lo, pede a Kahnweiller, marchand de ambos, para 

romper o contrato com ela.  

A relação com Jacqueline, sua última mulher, também é mostrada 

como um jogo de dominação e submissão. Numa das cenas passadas na cerâmica 

onde se conheceram, Picasso aparece manipulando uma peça de barro 

antropomórfica no torno, e deformando a peça, diz à namorada: “Para se fazer uma 

mulher começa-se torcendo o pescoço dela”. 

O desprestígio da profissão de artista no contexto do início do século 

também é tema de uma das cenas do filme, quando Françoise Gillot diz ao pai, um 

homem rico, que vai se dedicar à pintura ao invés da carreira de Direito. Furioso, o 

pai bate nela violentamente, ferindo-a no rosto e diz que a partir de então pode pedir 

esmolas na rua. 

A visão negativa do artista invade também, sutilmente, o mundo 

infantil. A história de Pinocchio, na versão de Walt Disney, datada de 1940, é 

emblemática nesse sentido. Após ter criado vida pelas mãos da Fada Madrinha, o 

bonequinho de pau, inocente e inexperiente, encontra dois malandros a caminho da 

escola. Gideão, um gato, e João Honesto, uma raposa, tentam convencê-lo a trocar 

os estudos pelo mundo do teatro, dizendo ser esse “o caminho fácil para o sucesso”. 

Escola e teatro são categorias colocadas em contraposição, deixando implícitas as 

idéias de que o teatro não pressupõe estudos, e de seu caráter de negatividade, 

pois ninguém tem dúvidas de que a escola seja o positivo nessa polaridade. 

Assistindo à apresentação de Pinocchio em sua estréia no Teatro de Marionetes de 

Stromboli, representado como um explorador perverso, o grilo faz alguns 
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comentários. Primeiramente, quando Pinocchio se atrapalha em cena, diz: “Anda, 

faz papel de palhaço, quem sabe então você ouça a sua consciência”. Logo adiante, 

percebendo que o público aplaude efusivamente, se encaminha para a saída, 

pensando alto: “Bom, acho que ele já não precisa de mim. Prá que um ator precisa 

de consciência, afinal?” Mas a desqualificação do artista atinge o seu ápice numa 

cena mais adiante. Libertado pela Fada de Stromboli, que o aprisionara, Pinocchio 

está decidido a seguir o caminho da retidão. Conversando com o Grilo Falante, 

novamente a caminho da escola, comenta que agora nada o deterá: “Eu vou à 

escola, quero ser inteligente, não artista!”. 

No ano seguinte, em 1941, os estúdios Disney produzem mais um 

desenho animado, Dumbo. É a história de um pequeno elefante discriminado por 

suas enormes orelhas, que sofre no mundo hostil do circo. Sua mãe é aprisionada e 

ele obrigado a toda série de humilhações impetradas pelo dono do circo – que tem a 

idéia absurda de um número formado por uma pirâmide de elefantes, a qual Dumbo 

com suas orelhas arruína – e pelos outros artistas. Como castigo, o pequeno 

elefante é transformado em palhaço, condição considerada altamente depreciativa. 

Integrando o grupo dos palhaços, que aparecem numa cena se embriagando, é 

obrigado a saltar de um cenário em chamas para dentro de uma pequena tina 

seguidamente. Sua redenção só acontece quando, por aprender a voar, se 

transforma na estrela do Circo. É a excepcionalidade que o salva, malgrado a 

crueldade do meio artístico que o cerca. 

O olhar depreciativo sobre a visão do artista e de seu ofício não é 

apenas coisa de novelas ou filmes, mas permeia nosso cotidiano, em dispersão, 

contaminando as revistas que lemos, os diálogos dos quais participamos, os 

programas que assistimos na TV, as ações governamentais e mesmo as políticas 

educacionais. A suposta inutilidade da arte, juntamente com uma situação instável 

de mercado que reflete claramente o valor dado por nossa sociedade à expressão 

artística, fazem com que os cursos superiores nessa área sejam menos concorridos 

e de menores médias nos processos de ingresso. Mesmo no contexto escolar essa 

discriminação se faz evidente, seja pelo fato de as disciplinas de arte serem 

consideradas atividades que não reprovam efetivamente, seja pelo fantasma da 

polivalência sempre a nos assombrar, seja pela concepção equivocada de que arte 

qualquer um pode ensinar. Alunos pouco interessados se misturam a profissionais 
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que muitas vezes, advindos de outras áreas, se vêem obrigados a preencher 

lacunas deixadas pela não contratação de professores especialistas, pouco podendo 

contribuir com as exigências de uma disciplina que tem suas especificidades como 

outra qualquer.  

Esse discurso disperso, apreendido nas entrelinhas, camuflado em 

brincadeiras e piadinhas, contribui para que a arte seja vista como um luxo, um 

brinco, por vezes uma brincadeira inconseqüente. Ao artista em geral, fica 

reservada, no imaginário popular, a posição de marginalidade a partir de 

estereótipos cujas bases são externas ao fazer da arte. A idéia do louco criador de 

produtos incompreensíveis prevalece, levando artista e público por vezes a se 

perguntarem: “Arte para quê?”. 
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