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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo central criar uma reflexão sobre o fenômeno da 

experiência estética, tendo como base a visão fenomenológica do filósofo Mikel 

Dufrenne, pensando-o paralelamente ao depoimento de quem vive diariamente em 

contato com este tipo de experiência. Os relatos e dados etnográficos foram coletados 

no projeto circense UNICIRCO, no Rio de Janeiro, numa pesquisa de cerca de três 

meses que acompanhou a rotina de alunos e professores. Nosso intuito é discutir como 

se constroem as vivências estética e ordinária, em contraposição, e de que forma elas 

podem desenvolver processos de subjetivação distintos, a primeira pautada pelo 

estranhamento e a segunda pela predeterminação. A arte encarada como veículo para a 

experiência estética, ao ser uma instância que suscita o sensível, será vista aqui como 

uma ferramenta potente de harmonização do homem com o mundo, como geradora de 

mudança e, ainda, de proximidade com a alteridade. Acreditando que a experiência 

estética exige a dissolução do mundo dado e objetivo e o mergulho no fenômeno 

perceptivo, requisitando do homem um olhar autônomo, reconhecemos que novas 

relações de sentido acabam sendo estimuladas constantemente no ambiente artístico, e 

que esse é somente o começo para o florescer de uma atitude humana que pode se 

expandir para a totalidade das camadas do existir, confluindo numa outra noção de 

pessoa e de relacionamento com o mundo. 

Palavras-chave: experiência estética, fenomenologia e antropologia, arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to create a reflection on the phenomenon of aesthetic experience, based 

on the phenomenological vision of the philosopher Mikel Dufrenne, thinking in parallel 

with the testimony of those who live daily in contact with this type of experience. The 

ethnographic reports and data were collected in the UNICIRCO circus project in Rio de 

Janeiro, in a research of about three months that followed the routine of students and 

teachers. Our intention is to discuss how the aesthetic and ordinary experiences are 

constructed, in contrast, and in what way they can develop distinct subjectivation 

processes, the first one guided by estrangement and the second by predetermination. 

The art seen as a vehicle for aesthetic experience, being an instance that arouses the 

sensitive, will be seen here as a potent tool for harmonizing man with the world, as a 

generator of change and, also, of proximity to otherness. Believing that aesthetic 

experience requires the dissolution of the given and objective world and the dive into 

the perceptual phenomenon, requiring man an autonomous look, we recognize that new 

relations of meaning are constantly stimulated in the artistic environment, and that this 

is only the beginning for the flourish from a human attitude that can expand into the 

totality of the layers of existence, merging into another notion of person and 

relationship to the world. 

Keywords: aesthetic experience, phenomenology and anthropology, art 
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ESBOÇO 

As ideias iniciais deste trabalho surgiram quando percebi uma enorme afinidade 

entre maneira como a arte – um fenômeno que lida diretamente com o sensível – 

impacta na subjetividade das pessoas, mudando-as no aspecto da percepção de si e do 

mundo, e a descrição da apreensão do conhecimento dentro da filosofia 

fenomenológica. O desejo de investigar de que maneira a arte pode servir de ferramenta 

de transformação fez-me buscar explicações para a potência do processo artístico, este 

em suas diversas configurações. Expressar-se através de uma experiência que atinge o 

sensível significa para homem a possibilidade de explorar novos sentidos para o mundo, 

porque tal “experiência inaugura [nele] um permanente trânsito entre os eventos 

cotidianos e a consciência artística” (VINHOSA, 2012, p.44). Em confluência com essa 

ideia, a atenção dedicada na análise desse tema acredita na importância de estudos que 

articulem as mudanças que as vivências estéticas apresentam na construção de visões de 

mundo. 

Para nós, antropólogos, o fazer da antropologia é um se colocar in locus que fará 

brotar o tão reconhecido estranhamento para nossas indagações iniciais. O 

estranhamento reside no choque com sistemas de símbolos e uma racionalidade de 

diferente ordem, que não pertencem ao mundo semântico do pesquisador. A arte, 

acredito, tem um efeito que se assemelha ao processo do pesquisador em campo: o 

indivíduo é atravessado por estímulos que fogem do ordenamento cotidiano, aquele 

onde sua razão está informando e automatizando sua relação com o mundo. O 

pesquisador é obrigado quando chega em campo ao exercício de abandonar suas 

preconcepções enraizadas para buscar o ponto de vista nativo, para assim, quem sabe, 

obter algum sucesso de entendimento daqueles de quem fala sobre (e o pesquisador não 

falará sempre sobre, pois sendo marcadamente um outsider não é tudo que ele 

conseguirá?). Nesse momento, procurando despir-se de sua cultura, o pesquisador deve 

não somente fazer o esforço de uma tradução para seus termos, mas uma reorganização 

conceitual a partir das próprias noções nativas (se é que isso é possível) que se 

expressam na experiência direta com o campo, construindo outros entendimentos sob 

novas orientações. Tendo a entender a potencialidade da arte numa analogia a tal 

empreitada antropológica. Nessa perspectiva, parto da ideia de que a arte “devolve ao 

homem seu lugar de expressão quando lhe obriga a reformular o mundo a partir de seu 

próprio texto e representação. Em outras palavras, a partir de sua própria experiência” 
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(VINHOSA, 2012, p.49). É da experiência que surgem os significados, tanto para o 

antropólogo quanto para o espectador de arte são requeridos esforços de formulação que 

partem da experiência vivida, e não de sua bagagem utilitária usada na conceitualização 

do mundo.  São esforços, do pesquisador e do espectador, que tendem a uma teleologia 

obviamente distinta, porém aparecem como semelhantes no que se refere ao contato 

com a alteridade que as vivências em questão exigem.  

O exemplo talvez não seja tão esclarecedor quanto gostaria que fosse, mas a 

tentativa de comparação visa aproximar um pouco mais esta pesquisa com o universo 

do antropólogo, já que os temas abordados não serão, presumo, tão familiares assim ao 

contexto dos estudantes da disciplina. Nesse passeio em que entraremos em terras 

filosóficas, trago uma conversa entre Filosofia Estética e Antropologia da Arte, 

apontando de que forma a faculdade da percepção está inserida dentro da experiência 

estética e como esta, por sua vez, se expande para além, abrangendo toda uma 

construção de conhecimento voltada para a formação de sensibilidades que darão 

origem a novos caminhos possíveis ao homem. 

 Caso seja necessário explicitar o porquê de se olhar para a arte com o grande 

apreço que estarei sugerindo neste trabalho, poderia enfatizar que a importância do 

estudo deste tema reside na pressuposição de que as ações que sucedem o contato com 

um fenômeno artístico são contaminadas pela experiência deste contato, o que o torna 

incrivelmente relevante como campo de estudo. O fenômeno estético tem como que 

uma capacidade de imprimir marcas no sujeito, abrindo brechas para novos processos 

de conhecimento se iniciarem nele. Nesse movimento, o sujeito entra em maior 

comunicação consigo mesmo, decorrente das inéditas sensações e sentimentos 

despertados. Muito do caráter educativo da arte explorado em diversos campos de saber 

trabalham com a crença nesse despertar promovido pela arte, que estimula uma série de 

reorientações do sujeito em detrimento de suas recentes inquietações.  

Minha tentativa de chegar a um autor que pudesse contribuir com a discussão de 

maneira mais precisa obrigou-me a percorrer um longo caminho, o que me fez perceber 

como a temática referida poderia ser observada sob diferentes ângulos e entradas 

teóricas frutíferas. O grande pai da fenomenologia, Edmund Husserl, foi quem 

influenciou as origens de minhas reflexões. Examinando seus principais conceitos, que 

compuseram a corrente denominada de Fenomenologia, avistei uma conexão entre o 
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que Husserl apontava quando falava em epoché fenomenológica, ou suspensão dos 

juízos, assunto que trataremos adiante, e a forma como a arte desarma os sentidos pré-

fixados de seu observador. O encontro com o fenômeno (artístico) é o que nos interessa 

aqui, e é sobre isto que o primeiro capítulo deste trabalho discorrerá.  

Para compreendermos o que é a fenomenologia, mesmo que em seus termos 

mais básicos, e como ela elucida nossa proposta será preciso voltar alguns passos e 

retomar conceitos chave para a construção dessa filosofia. Para o leitor alheio ao tema, a 

primeira parte desse estudo, nosso primeiro capítulo, talvez o apareça como 

excessivamente conceitual. Contudo, é necessário estabelecer as regras segundo as quais 

o jogo será jogado, do contrário, as proposições que Husserl aponta e que desembocam 

nas reflexões posteriores, como as dos filósofo Mikel Dufrenne e Merleau-Ponty, não 

terão implicação alguma para nós, ou simplesmente não serão claras o suficiente.  

Faremos um mergulho em dois conceitos mobilizados durante todo o trabalho, o 

de experiência estética e experiência ordinária, visando compreendê-los dentro da 

experiência de campo proposta. Nosso fio condutor é a busca por elucidar em que grau 

essas experiências se diferenciam e como podemos enxergar o contato com o estético 

dentro de uma análise epistemológica, ou seja, como os processos de subjetivação 

podem ser modificados através da arte. Tentaremos argumentar também de que forma a 

vivência relacional com o mundo pode ser mais inovadora e inventiva se conjugada à 

postura estética amplamente.  

Nosso primeiro capítulo consistirá na distinção teórica entre experiência 

ordinária e experiência estética – ideias trabalhadas por Mikel Dufrenne – tendo como 

referência prática o campo que realizei no projeto UNICIRCO. Dividido em dois 

tópicos, o capítulo abordará os principais questionamentos pertinentes a este trabalho a 

partir de uma apresentação inicial e medular de introdução ao panorama básico da 

fenomenologia. Assim, discutiremos os conceitos que podem nos ajudar a compreender 

tal filosofia em questão e quais orientações teóricas ela oferece na pesquisa. Daí, 

veremos comparativamente as duas experiências citadas, sugerindo diferenciação na 

forma com que podem produzir subjetividade.  

Dufrenne é um autor que se colocou a pensar o que poderia ser feito com a 

fenomenologia para além daquilo que já fora estabelecido por ela outrora, o que 

possibilitou que diversos outros campos de estudo se apropriassem dela para suas 
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reflexões. Pois é certo, apesar de Husserl nunca tratar de uma estética fenomenológica, 

ele propiciou a estrutura para que outros a fizessem. A perspectiva fenomenológica da 

experiência estética que será aqui proposta se encontra principalmente nos livros 

Estética e Filosofia e Fenomenologia da Experiência Estética, de Dufrenne. 

No trajeto de pensar o estético, falaremos de arte, e quando o fizermos devemos 

pensar na arte como conhecemos hoje em nossa sociedade. Sabemos que o homem se 

esforçou para compreendê-la, nomeá-la, descrevê-la e imaginou, diversas vezes, que 

pudesse determiná-la com exatidão, enaltecendo os limites de onde ela começaria e 

onde seria reconhecida como um fenômeno de outra ordem. Hoje, a ideia de que não é 

possível determinar em um conceito fixo o que é arte, ou que esta não é realmente “a” 

grande questão, tornou-se mais comum na medida em que se admitiu que as 

interpretações estarão sempre ancoradas no tempo em que foram produzidas, refletindo 

o espírito da época, das correntes teóricas e o modelo de sociedade vigente, sendo 

audácia por demais tentar fazê-lo. É, portanto, da natureza da arte sua hibridez. 

Em um segundo momento do capítulo, conheceremos o campo que será a fonte 

de relatos sobre a temática. Minhas observações decorreram de uma pesquisa de 

aproximadamente três meses em que estive na presença da UNICIRCO, um projeto 

circense que transita entre o tradicional e o moderno e tem por objetivo a formação 

artística e pedagógica de seus atuantes através do incentivo e inclusão. A descrição do 

projeto feita nessa aproximação ao campo exporá, por hora, um enfoque voltado para a 

importante vertente social do circo.  

Meu objetivo investigativo no campo era, de fato, o de, ao ouvir as pessoas 

contando de suas relações com a arte e observá-las sendo autoras e expectadoras de 

práticas artísticas, eu pudesse trazer à tona aquilo de mais expressivo que mudara a 

respeito de pensamentos e atitudes após incluírem o circo em suas vidas. Ou, como o 

conhecimento oriundo do sensível, nas práticas artísticas, deve ser considerado de 

grande rendimento para a construção da pessoa. Portanto, a segunda parte da pesquisa 

mergulhará neste cenário e interligará os relatos coletados ao conceito chave da 

fenomenologia, a redução fenomenológica. Pretende-se, com isso, evidenciar como o 

movimento da redução fenomenológica, que tem sua mais primorosa versão no contato 

com a arte, está presente na experiência estética, de forma que os sujeitos em questão 

passam ao exercício de abertura e mudança de perspectiva sobre o mundo mais 
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facilmente quando trabalham no nível da percepção, e não na operação do pré-

concebido.  

Um dos recursos mais interessantes para conseguir algum material relevante 

numa pesquisa de caráter tão subjetivo e não-palpável foi contrastar a arte com outros 

elementos da vida cotidiana e pensar a forma com que esses elementos são hoje 

visualizados por quem ingressou no projeto. Ficará destacado como se sentem esses 

jovens em suas relações consigo mesmos e o mundo entorno deles, buscando saber se 

percebem se, e como, a arte os equipou com recursos para novas interpretações da 

existência.  

O último e terceiro capítulo do trabalho foi destinado a um olhar atento para o 

que a fenomenologia diz sobre o corpo, levando em consideração nosso estudo sobre a 

percepção até o momento. Veremos que o corpo colocado dentro do fluxo dos 

fenômenos é um corpo que se abre para ressignificações constantes e, portanto, é mais 

capaz de libertar-se dos conceitos que o prendem a um mundo que não é dele. Quando 

empossado de si, o corpo toma de volta o relacionamento com a existência das coisas. 

Por isso, o esforço que faremos é o de demonstrar finalmente como a arte reverbera na 

corporalidade sendo ferramenta de emancipação do sujeito de um mundo antes 

orientado por uma razão conceitual para um mundo em que haja correspondência com a 

realidade. Esse elo se cria pela percepção de seu próprio corpo inserido nas 

experiências, que são dadas na imediatidade, no fenômeno, donde saem significações 

específicas e únicas, gerando tipos de aprendizados em constante produção.  

Através dessa estrutura que iremos percorrer, espero conseguir deixar evidente 

que o impacto da arte na subjetividade humana se mostra como um objeto de estudo 

muito mais importante e profundo do que comumente supomos, e enxergá-lo à luz de 

uma certa filosofia pode potencializar surpreendentemente as reflexões sobre o tema, 

ampliando o universo do estatizável para outros horizontes humanos. 

 

 

 

 



12 | P á g i n a  
 

Capítulo 1 – A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E A EXPERIÊNCIA ORDINÁRIA 

“A forma é o fim, a morte [...], o dar 

forma é movimento, ação. O dar forma é vida.” 

                         

                                             Paul Klee 

 

 1.1 Diferenciação  

As luzes se apagam sobre a plateia, lentamente o picadeiro é invadido por 

figuras coloridas e ouve-se uma voz soar no ambiente, “reeeespeitável público”, 

quebrando o silêncio que separa dois momentos notórios. O sublime começa a ser 

reconhecido no brilho que emana dos trajes dos artistas, na música que os abraça, na 

movimentação única de seus corpos. É o início de um jogo perceptivo onde a própria 

percepção está atuando fora dos eixos paradigmáticos que rotineiramente está 

comprometida e passa a atuar na zona estética. A percepção estética, quando ativada, 

neutraliza qualquer desejo de oposição do mundo das coisas reais e das coisas irreais, 

representadas; ela recusa o utilitarismo da tão imperativa percepção ordinária, aquela do 

dia a dia, pois o real e aquilo que é capaz de envolvimento é a existência de um 

fenômeno.  

Não é absurdo começarmos perguntando por que estaríamos nos aventurando no 

campo da filosofia numa pesquisa que se pretende antropológica. Muitos estudos 

surgem da constatação de um certo vazio referencial dentro de uma temática específica 

e são oportunidades para se desenvolverem articulações poucos exploradas 

anteriormente. Optar por uma leitura de autores da Estética e da Epistemologia como 

orientação principal pretende somar reflexões inéditas que as teorias antropológicas da 

arte não puderam oferecer como terreno de partida para a análise que aqui procuro. 

Longe de ser uma questão de hierarquia de contribuição, mas sim da necessidade de 

tornar o estudo mais profundo através da interdisciplinaridade, minha intenção com esse 

diálogo é fortalecer a proposta central a ser explorada: a experiência estética enquanto 

fenômeno se diferente em que grau de outras experiências ordinárias da vida?  

Afirmar que o contato com a arte produz uma mudança no sujeito que a recebe 

em si não é novidade alguma, afinal, mesmo diante do senso comum, ouvimos relatos 

de que a apreciação de um objeto estético, como um quadro ou uma escultura, evoca  
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sentimentos de paz, sublimidade, angústia ou raiva, por exemplo. Nosso interesse com 

essa pesquisa é dar um passo além e questionar em que escala ocorre essa mudança, seja 

no ato de contemplação ou de criação da obra de arte, e de que forma um despertar 

estético afeta a composição existencial de um sujeito.  

Uma grande parcela das pesquisas ou teorias da tradição antropológica sobre arte 

olhou inicialmente para a produção de artefatos em sociedades não ocidentais, deixando 

momentaneamente de lado as possíveis questões estéticas de nossa própria sociedade. 

Este trabalho compõe o quadro mais pontual das pesquisas que devem ser atribuídas ao 

modo ocidental da experiência estética, o que nos deixa claro o aviso de que o 

entendimento de outras sociedades sobre estética, ou simplesmente suas experiências 

epistemológicas distintas, podem não suportar a estrutura investigativa aqui 

desenvolvida, portanto não se pretende a tal. Em vista disso, entendemos que é 

necessário seguirmos atualizando as artes na etnografia, dada a importância que ela 

sugere em nosso mundo, e nos desfazendo de certo “desinteresse maioritário dos 

antropólogos pelas práticas artísticas contemporâneas; [pois] o que nelas se passa [...] 

altera a noção tradicional de arte” (DIAS, 2001, p. 104). Questionar as artes e todo o 

mundo semântico que a rodeia, portanto, é repensar as funções e papéis que ela permite 

quando aponta modos de ser no mundo e as maneiras como ela insere-se em nossos 

moldes culturais e individuais.  

Gostaríamos de realizar a distinção teórica entre os conceitos de experiência 

estética e experiência ordinária com o apoio do francês Mikel Dufrenne em sua obra 

intitulada Estética e Filosofia. Tal distinção e suas implicações se farão claras também 

pela apresentação de uma indispensável referência prática, a vivência em campo. 

Consoante isto, o trabalho se orienta mediante uma perspectiva fenomenológica do 

campo, indicando uma preocupação em discutir o espaço em questão enquanto espaço-

fenômeno, um ambiente constituído pela particularidade de cada indivíduo ali presente e 

capaz de moldar e ser moldado pelas subjetividades relacionais.  

O campo escolhido como local de investigação das inquietações presentes neste 

estudo não se põe como eleito dentre outros por suas características específicas e 

internas. Outros campos semelhantes foram considerados, e por serem locais de 

realização de arte, serviriam ao objetivo. Não pelo funcionamento ou pelo o que estaria 

sendo feito estritamente, o espaço circense foi o designado para a pesquisa. Portanto, 
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não teríamos foco aqui em nos debruçar nas minúcias do cotidiano do circo enquanto 

espaço de saber tradicional, por mais que isso seja tentador. Na verdade, o que chamou 

atenção no circo são precisamente pessoas e suas histórias, histórias transpassadas por 

uma experiência intensa com o mundo artístico, um cosmo que se firmou para tantos 

como um grande sentido de vida e uma grande responsabilidade. Mas de que se compõe 

esse mundo artístico vivido por inúmeros artistas ou apreciadores de arte?  

A Estética enquanto área de Filosofia pretende indagar sobre o belo como 

instância ontológica, isso significa entender o que é essencial para uma obra de arte ser 

considerada bela. Estética, do grego, aesthesis, tem como sinônimo o termo “sensível”, 

e por sensibilidade poderíamos dizer a percepção dos aromas, das texturas, da luz que 

incide sobre as superfícies, aquilo que é captado por nossos sentidos e chega de uma 

forma específica à consciência. Nela existiu uma preocupação em definir a natureza da 

arte, sua função e seus meios de atuação; além de indagar-se sobre as faculdades do 

juízo, da percepção, da criatividade, da sensibilidade e da imaginação, por exemplo, 

como categorias de exame apurado. Tradicionalmente, o belo esteve no centro daquilo 

que se entendia por arte, já que esta estaria vinculada aos sentimentos e emoções e, 

portanto, incitando uma elevação do espírito dentro de uma moral ético-normativa 

específica. O grotesco ou o duvidoso acabaram excluídos como dimensões válidas e só 

tiveram presença aceita junto aos “David’s de Michelangelo” na modernidade, quando 

diversos movimentos contestatórios buscaram dinamitar a tradição forçando e 

experimentando os limites da arte, como fez Duchamp com o mictório, Von Gogh com 

os traços nada tradicionais, Picasso com a representação surreal e plástica ou Andy 

Warhol com a caixa Brillo Box no museu. 

Nesse passado de exuberância clássica, a arte tendia a salientar a harmonia e 

perfeição do cosmos, e muito do que se produziu tinha como referência a ideia de 

mimeses, uma tentativa de reprodução do mundo real mediante a técnica. Através dos 

séculos, a arte alterou-se substancialmente de tentativa de fidedignizar a reprodução 

como projeção do mundo e de dados reais, a realidade tal como ela seria, para um 

exercício livre da imaginação e criatividade, por vezes, aleatório e sem compromisso.  

Kant já havia aberto as portas para o entendimento da arte no âmago da subjetividade do 

sujeito, em sua célebre Crítica da faculdade do Juízo, o que possibilitou que a discussão 

em torno da estética se aprofundasse e ganhasse novos contornos, permitindo quebras 

de padrões de reconhecimento do que é arte na esfera acadêmica e, consequentemente, 
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na produção e apreciação de arte nos séculos que se sucederam. Novas experiências 

exigiram novas compreensões conceituais acerca do mundo.  

Em nosso tempo, a arte não somente apresenta um caráter híbrido que dificulta 

qualquer definição de suas barreiras como também não incorpora um estilo único, 

apesar de haverem, e talvez assim sempre será, linhas referenciais mais bem aceitas que 

outras. A experiência estética moderna virou do avesso o que havia se consagrado como 

apreciação de arte até o momento, assim, “o olho, que aprendera somente a ser 

espectador passivo, achava-se em presença de uma arte cujo objetivo não era mais 

mostrar o mundo, porém balizar a minha construção do mundo” (LEBRUN apud 

FURTADO; p. 8; 2009). Isso significou o começo da valorização da realidade psíquica 

do artista e do observador, um marco que passou a organizar o mundo artístico.  

Mas afinal, como a experiência estética poderia se diferenciar de uma 

experiência da vida ordinária na sociedade que vivemos? Veremos que, embora a arte 

“seja o campo em que o estético mais comumente se apresenta, não é a única” (REIS; 

p.76; 2011), pois o estético é um olhar. Para entendermos que tipo de olhar é esse, 

voltemo-nos primeiramente para uma análise de nossa postura rotineira diante dos 

objetos que circundam nosso mundo. Por exemplo, quando estamos frente a frente com 

os utensílios de nossa cozinha, não nos deparamos com o espremedor de alho e nos 

indagamos sobre a natureza de tal objeto, nós entendemos sua utilidade e finalidade 

dentro de uma gama de conexões de sentido, e isto basta. Nesse momento, é como se o 

conceito “espremedor de alho” estivesse sobreposto à materialidade da coisa, ou melhor 

dito, antevisse sua presença no sensível. Posto assim, poderíamos sugerir que nos 

relacionamos com o mundo dos conceitos das coisas, e não com as coisas-em-si. E 

seguimos, através de uma escalada da intelecção, na tentativa de explicar o objeto de 

maneira universal pelo conceito. O que não vemos é que quando o fazemos, estamos 

procurando uma verdade sobre o objeto, rodeando em torno dele, sem atingi-lo. Isso 

tem dois efeitos possíveis: a redução do objeto a um mero simulacro, uma teia de 

significados e sinônimos que nos auxiliam na comunicação, e a afirmativa de que ao se 

falar do objeto segundo a lente da objetividade podemos descrevê-lo tal como ele é, 

algo que a ciência procura fazer com precisão por intermédio de uma razão 

organizadora.  
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Procurar por uma verdade sobre as coisas nos lembra a problemática básica do 

conhecimento: como conhecemos o mundo? A pergunta por tais fundamentos se 

apresentou inúmeras vezes na tradição das ciências do espírito, principalmente na 

filosofia, mas também em disciplinas como a psicologia e a antropologia. A ciência, por 

outro lado, ignorou diversas vezes os questionamentos advindos dessa pergunta ao 

descrever o mundo e o sujeito que o apreende como polos estáticos, como entes de uma 

relação que, independente do contexto, não mudam. Veja, o Sol sempre será uma estrela 

capaz de nos aquecer, sendo também centro do nosso sistema, composto de hidrogênio, 

hélio e outros elementos. Pronto, “Sol” foi explicado. Essa descrição simplória pretende 

dar conta do que é Sol independente do observador. O conceito de “Sol” está sobreposto 

e permeia, agora, nossa relação com o mundo, criando uma imensa rede de possíveis 

comunicações sociais e interações com o objeto que podem surgir disso. Toda vez que 

você dirigir o olhar para o céu num dia quente, saberá, mais ou menos, o que pensar. 

Essa é a experiência ordinária da vida cotidiana com os objetos comuns, as coisas não-

estéticas, aquilo que sabemos para que serve o que fazer, como o espremedor de alho.  

Mas será que numa rápida reflexão não percebemos o quanto é difícil até mesmo 

determinar o estatuto de objeto de maneira rígida ou fechada? Casos como os descritos 

pelo antropólogo Tim Ingold, ao sugerir o exercício imaginativo de uma árvore 

enraizada na terra, tornam evidentes o quanto isto parece ser difícil. Dizemos “árvore”, 

mas ao que estamos exatamente nos referindo quando dizemos? Vemos raiz, terra, 

folhas, musgo, casca, e “se eu retiro um pedaço e o observo mais de perto, constatarei 

que a casca é habitada por várias pequenas criaturas que se meteram por debaixo dela 

para lá fazerem suas casas. Elas são parte da árvore?” (INGOLD; p. 28; 2012). 

Conseguimos delimitar um começo e um fim para esta árvore? Ingold prossegue a 

discussão fazendo uma distinção entre objetos e coisas, mas podemos tirar proveito de 

seu caminho argumentativo para nosso tema em específico se nos atermos a ideia de 

“acontecer”, vinculado no texto do autor à Heidegger e Deleuze. 

No mundo da experiência ordinária as essências chegam dadas até nós, o que 

significa que contamos com a explicação pragmática de como tudo deve ser ou 

funcionar, e a cultura nos fornece isso. O manejo dos conceitos nos serve como 

equipamento para ver o mundo que nos aguarda e reconhecê-lo. Trago ênfase para a 

ideia de reconhecimento pois, nessa perspectiva descrita, é como se as coisas estivessem 

lá esperando somente por nossa verificação. Nesse movimento, a percepção se direciona 
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para o utilitário e temos o fluxo do acontecer interrompido pelo conceito. Assim, se 

analisarmos a ideia de uma pipa, dificilmente colocaremos a pipa-no-ar, tal como ela se 

apresenta para nós no momento de empiná-la. Isso é o que Ingold chama de omitir o 

vento, por exemplo. Fazemos isso o tempo inteiro com tudo o que nos cerca, a menos 

que tenhamos algo que seja capaz de quebrar as grades do conceito, a saber, uma atitude 

estética perante os objetos.  

A ideia de fenômeno pode agora ser inserida sem causar tanto estranhamento. O 

exemplo da pipa-no-ar nos mostra que, ainda que olhemos para a pipa voando, 

tendemos a tirá-la de tal contexto e analisá-la segundo suas qualidades pré-indicadas 

pela ideia da coisa, concebendo a pipa parada como idêntica a pipa voando, por mais 

que o fenômeno esteja exigindo dois contextos de interpretação diferentes. Essa forma 

de relação com o mundo descarta os dados sensíveis do objeto, fazendo-nos distanciar 

do mundo fenomênico, o mundo da experiência perceptiva sensível. A pipa voando 

deve ser considerada como o fenômeno pipa-no-ar completo, controlada por meus 

braços e mãos, sujeita aos meus movimentos e ao acaso do vento. O que Ingold 

aconselha quando se debruça sobre os casos sugeridos é que traguemos as coisas de 

volta à vida, pois elas são enquanto acontecimento, e não deveriam estar enjauladas em 

determinações que retiram o brilho de cada fluxo de acontecer.      

Operando em uma lógica inversa à experiência ordinária, a experiência estética 

nos deleita com a reintrodução do sensível em nossa relação com o mundo, pois ela é, 

“essencialmente, uma experiência perceptiva” (REIS; p.77; 2011). Podemos sugerir 

outro exercício imaginativo, mas agora tendo em mente que estaremos buscando uma 

percepção diferente da ordinária. Suponha que você, leitor, chegue até um museu de arte 

moderna e encontre uma obra intitulada “pavor”, cuja reprodução se resume em uma 

bola de madeira grande equilibrada sobre uma bola de metal pequena. Nesse momento, 

como espectador, é requisitado que você faça jus à obra, o que significa entrar numa 

atitude estética. Você não irá se perguntar para quê serve a obra ou o que você pode 

fazer com ela, caso fosse assim, você não estaria num museu, logo, interrogar o que é 

um pedaço de madeira e, a partir disso, se relacionar conceitualmente com ele não fará 

sentido algum. Na verdade, ao entrar em contato com o objeto artístico você deve se 

sensibilizar pelos valores estéticos que se apresentam ali. Utilizar a postura ordinária do 

dia-a-dia reduzirá a obra a meras intelecções que pretendem achar uma finalidade para 
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ela, e é justamente por isso que a percepção dos dados sensíveis é requisitada, para 

articular esses momentos em que o fenômeno ganha importância ímpar. 

 A percepção estética não necessita, então, ser mais do que simples e pura 

percepção, já que ela não se deixa seduzir “pelo intelecto que, para dominar o objeto, 

procura reduzi-lo a determinações conceituais” (DUFRENNE; p.80; 1972). A atitude 

estética rompe com a atitude natural pois obriga-nos a um compromisso com o 

fenômeno, dado em toda sua imediatez no mundo. Enquanto o conceito, que organiza 

segundo classificações universais, acredita se aproximar mais intimamente do interior e 

chegar ao conhecimento essencial das coisas, desvelando as camadas superficiais e 

chegando ao âmago delas, a perspectiva fenomenológica atenta para o fato de que a 

aparência das coisas coincide com a essência. Para ficar mais claro, isso significa dizer 

que a expressão do objeto, ou como ele me aparece, é o objeto em si, e não algo por trás 

dele, uma verdade absoluta a qual não tenho acesso. Desta forma, o sensível não seria 

uma instância enganosa ou ilusória, como muitos pensadores da tradição procuraram 

defender, mas parte da valorização da vida tal como ela se apresenta.  

Buscar pelo sentido ou essência das coisas no mundo natural assegurados de 

uma postura que intenta corresponder o desvelamento do objeto com uma verdade, é 

como tentar achar um núcleo de uma cebola em que foram retiradas todas as suas 

camadas, quando a última camada se for, não haverá nada, estará vazia, como indica 

Husserl, o pai da fenomenologia, em seus escritos. Assim,  

a essência não é acessada por decomposição [...], a essência só existe 

num movimento que acontece o tempo todo e em todo o lugar: no 

direcionamento de minha [...] atenção [...] a algo que neste ato se destaca do 

mundo [...] como um objeto dado e neste ato doa intuitivamente um sentido a 

ele (KRUEGER; p.72; 2008). 

Esta atenção nada mais é do que uma intenção, um direcionamento – com base 

no sujeito – da interpretação e significação das coisas no mundo. A essência que 

procuramos nos faz vaguear ao redor do objeto e não revela verdade alguma. Para 

Husserl, o que de fato revela o sentido das coisas é nossa intenção sobre elas, esse 

sentido corresponde, assim, à essência. Logo, a noção de intencionalidade desenvolvida 

pelo filósofo alemão determina que nosso julgamento acerca do mundo estará sempre 

mediado pelo olhar de quem visa. Ora, não é possível para nós fugir do fato de que a 

todo instante temos consciência de algo, como se, ao percebermos as coisas 
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estivéssemos contaminando-as com nossa intenção, nossa forma específica de olhar o 

mundo, baseada na construção subjetiva e social. Desta forma, o objeto visado “se torna 

o que nos aparece” exatamente pelo modo como foi intencionado, e nós nos tornamos 

quem somos no momento de nossa revelação no objeto, ambos existindo somente no 

seio dessa interação. Desta maneira, nossa consciência não é tida como estática, mas 

sim uma consciência que se lança em direção ao mundo, fazendo, assim, o objeto 

aparecer para nós – sob “x” maneira.  

Portanto, a relação entre sujeito e objeto implica, na fenomenologia, nesta noção 

essencial que é a intencionalidade. A intencionalidade indica surpreendentemente que 

nossa relação com o mundo contém em seu funcionamento um quê de a priori, uma 

instância anterior que condiciona o julgamento que fazemos das coisas. É como se a 

percepção que temos sobre algo pudesse deformar a realidade segundo a “visão” de 

nossa consciência, sendo este o movimento natural do cogito (pensamento). Assim, a 

cada vez que um objeto é visado, nós lançamos um projétil com uma espécie de 

pergunta em direção a ele, nos indagando sobre a natureza de tal objeto, porém, a 

resposta volta antes mesmo do projétil tocar o objeto, uma resposta determinada 

segundo intelecções já realizadas, que me guiam sistematicamente para o mesmo ponto.  

Como a sociedade ocidental se fundou através do cientificismo e naturalismo, 

nossa percepção foi instrumentalizada para atuar na experiência rotineira segundo um 

padrão que objetiva a realidade transformando-a em determinações necessárias para 

lidarmos com o mundo. Assim, dizemos, a vivência ordinária nos força a recolher o 

mínimo de dados sensíveis e nossa intenção se acopla com o sentido recorrente e 

conceitual dos objetos. Nesse tipo de interação, “admitimos que todas as coisas 

presentes no mundo possuem uma existência em si, ou seja, existem independente do 

sujeito que as percebam” (SILVA; p.46; 2009), são simplesmente coisas cristalizadas e 

aprisionadas em formas puramente intelectivas, que se distanciam da atenção aos dados 

imanentes.  

Já o espectador de uma obra de arte, em toda sua luta contra o ordinário, está 

sensibilizado no sensível – por mais redundante que isso soe – e corporalmente presente 

no objeto. Como pensar a intencionalidade no indivíduo que por um momento se 

encontra fora da experiência ordinária? Ao contrário da experiência com o espremedor 

de alho, defronte uma obra o espectador precisa estar no objeto. Ora, o que nos 
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“possibilita essa ‘estada no objeto’ é justamente a percepção estética [...] [que] implica a 

abertura e entrega do sujeito a um mundo sensível que o convida não a decifrá-lo, mas 

senti-lo” (REIS; p.77; 2011). A experiência estética instaura um sentido a partir da 

relação entre a expressividade dos objetos e a intenção do sujeito. Perdendo-se a 

necessidade de pensar “para quê?”, ganhamos uma nova ferramenta para nos 

relacionarmos com o mundo, a experiência estética. Ao considerar e reivindicar o 

fenômeno, ela “expande a aparência para tornar idênticos o aparecer o ser” 

(DUFRENNE; p.82; 1972), e as coisas podem, de fato, serem o que o encontro suscitar.  

Como vemos, a obra de arte não serve, pois, a finalidades de uso, cabe então a 

seu espectador ou criador suspender qualquer relação teleológica perante ela e buscar a 

obra de arte-fenômeno. Afinal, é na suspensão que a fenomenologia encontra o ato sem 

o qual ela não poderia existir enquanto filosofia, e como metodologia e objetivo é o que 

mais nos importa nesse trabalho. Verdade que chegamos até aqui entendendo as 

diferenças que caracterizam a experiência ordinária e estética que temos com o mundo, 

contudo, não explorarmos o cerne da questão mais importante da experiência estética, 

que é a redução. Foi por enxergar uma aproximação entre aquilo que Husserl propunha 

e a forma como a arte opera que Dufrenne surgiu-me como a figura que desenvolveu 

primorosamente o exato diálogo que eu tentava colocar, com evidente falha, em 

palavras.  O sistema que Dufrenne cria se funda numa teoria estética que fala para além 

da arte: fala sobre a vida. E por falar sobre a vida humana serve a nós, antropólogos, 

muito bem. Em etnologia, aprendemos com os ameríndios que estética e ética estão 

conversando intimamente em suas sociedades. Nossa sociedade pode também conservar 

similarmente uma relação das formas de arte com modos de existência, de agir, o que 

torna válido nosso trabalho investigativo aqui. Gostaria que pensássemos, neste 

momento, sobre a redução fenomenológica, olhando rapidamente para o que Husserl 

entende pelo seguinte conceito e em seguida vendo como ele se contrapõe em Dufrenne 

– contraposição que será melhor explorada na próxima parte deste estudo, permitindo 

uma interessante costura com o campo.  

Pois bem, se formos capazes de nos ater a esfera da experiência, que valoriza o 

fenômeno e nada mais, estaremos realizando a denominada epoché fenomenológica, um 

movimento de colocar o mundo em suspensão, ou seja, nos desapegar dos juízos que 

carregamos pretendendo buscar uma posição ativa frente ao objeto para, assim, 

significá-lo, levando em consideração as qualidades sensíveis apresentadas por ele. A 
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suspensão, configurada como esta colocação entre parênteses de toda a existência do 

mundo dado, pretende trabalhar com categorias levantadas no momento do encontro do 

sujeito com objeto. Ela se realiza quando o ordinário ganha novos contornos, quando 

permite que a dúvida apareça para substituir os atalhos que o pensamento deseja pegar 

para construir os sentidos do mundo. Em Husserl, a epoché tem fins na constituição do 

que ele chamará de ego transcendental, um sujeito que observa os próprios movimentos 

da consciência, capaz de pensar, assim, sobre a consciência da consciência de algo, 

percebendo suas inclinações para determinar a identidades das coisas no mundo. É tal 

como um método de questionamento da consciência natural, que por não interrogar a si 

mesma comete o erro de não se perceber como doadora de sentido para o mundo, 

figurando como ingênua.  

Em Dufrenne, porém, a redução toma um viés um pouco diferente, mas não pelo 

movimento de suspensão dos juízos, que o autor acata também para sua filosofia, mas 

pela compreensão de como seria o caráter dessa volta à experiência original com os 

fenômenos. No pensamento dufrenniano, a redução é lida a partir do campo artístico, 

isso porque a arte, como vimos, não pede que instauremos uma relação de finalidade 

com ela. A arte exige que reduzamos o mundo dos nossos conceitos ao mundo do 

fenômeno a nossa frente, e sem esse movimento ela não pode simplesmente existir. Ao 

requisitar atenção aos dados sensíveis, ela é o ambiente em que a experiência estética – 

caracterizada em Dufrenne por essa suspensão – é, por excelência, obrigatória. O mais 

relevante para nós será demonstrar que, por conta da suspensão se encontrar enraizada 

no interior da experiência perceptiva, aquela que é irrefletida (para ter contato como o 

fenômeno é preciso estar no campo da percepção), a arte é um catalisador de novas 

experiências, de estímulos múltiplos capazes de recriar o mundo de diversas maneiras. 

Não é incomum ouvir espectadores falando sobre como não conseguem explicar a 

forma com que foram “mudados” ou tocados pela arte, ou mesmo artistas que falam 

sobre arte usando da própria arte numa metalinguagem para tentar expor as magias do 

fenômeno artístico. Sabemos que a surpreendente capacidade de construção e 

desconstrução dentro da arte é de alguma forma notada pelos indivíduos. 

Contudo, a experiência estética tem grande dificuldade de manifestar-se em 

nosso mundo em função da existência de uma imensa demanda por determinações, 

rendimentos e comunicações assertivas na maior parte do tempo. Temos aversão ao 

caos e somos resistentes em admitir incompreensão perante algo. Mas, ainda que a 



22 | P á g i n a  
 

sociedade tenha tentado “construir um mundo material à altura das suas expectativas – 

ou seja, um mundo de objetos discretos e bem ordenados – suas aspirações são 

constantemente frustradas pela recusa da vida em ser contida” (INGOLD; p.36; 2012). 

Existe um impulso que continua latente e nos lança em direção à novas experimentações 

daquilo que já conhecemos, esse movimento nos mantém em contato com o mundo e 

com nós mesmos. Quando Husserl pede para nos atermos ao fenômeno na tarefa de 

voltarmos às coisas mesmas, ou Ingold fala em trazer as coisas de volta à vida, é sobre 

esse salto valioso rumo não mais a recusa da vida, mas à sua celebração e 

experimentação intensa de que falam.  

Vale fazermos uma digressão final para alertar que quando falamos em 

percepção ordinária e remetemo-la a atitude natural, não estamos nos aproximando 

daquilo que poderia ser questionado por uma episteme naturalizante, a saber aquela que 

define uma espécie de homos econimicus realizador de decisões e ações sociais com 

base na maximização dos resultados, através de uma razão instrumental que gere o 

mínimo de gastos possíveis. Na verdade, a fenomenologia, quando revela uma atitude 

chamada por Husserl de “natural”, faz referência a forma como o homem lida 

rotineiramente (e talvez por isso a expressão percepção “ordinária”, empregada por 

Dufrenne, nos soe melhor) com o mundo em seu entorno, constatando que esse modo de 

agir  do sujeito é condicionado pelo contexto de vivências, estas capazes de criar uma 

teia de significações orientadoras. O que a fenomenologia está fazendo com isso é trazer 

à tona aquilo que foi consagrado na antropologia com Boas, a ordem cultural como 

organizadora do pensamento humano e produtora de sentido, sendo o homem, portanto, 

sempre um ser-no-mundo. A célebre frase boasiana, “o olho que vê é o órgão da 

tradição”, aponta que as consciências são contaminadas pelas experiências que um dia 

foram simbolizadas no encontro com o mundo, gerando um adestramento da realidade 

segundo um tipo de visão. A fenomenologia corrobora com esse sentido, defendendo a 

ideia de que com base nas sínteses de experiências já realizadas, realizo novas sínteses 

de significado, intuindo o mundo a partir de minha bagagem subjetivo-cultural e do 

encontro com uma realidade que apresenta-se como uma herança de conhecimentos 

específica. De acordo com tal explanação devemos enxergar a atitude natural.  

 Então, a fenomenologia, tanto em Husserl como em Dufrenne, encara o papel 

da subjetividade como elementar na relação de conhecimento e, distante do naturalismo, 

não aceita a postura de que exista um mundo dado anteriormente e que nosso papel é 
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reconhecer a realidade tal como ela se apresenta em dados factuais. Não, os sentidos do 

mundo são atribuições das consciências que povoam esse mundo, das tradições, lendas, 

mitos, ciências e religiões, das culturas que constroem mundos circundantes tão plurais. 

A cultura que nos cerca e conhecemos é o nosso mundo circundante, repletos de valores 

e devidas significações que nos são próprias. 

 Se o indivíduo acaba, por ventura, indo de encontro com alguma situação 

surpreendente em que os dados que estão expressos não correspondem ao repertório 

conhecido por ele, haverá um momento em que ele tentará encaixar a vivência dentro de 

alguma classificação e, caso não consiga, ele certamente terá de alargar – espontânea ou 

ativamente – seu mundo de significados e visões. Esse alargamento compreende um 

guiar-se pelos dados imanentes e sensíveis, que são a referência possível no momento 

do inesperado, ainda que, nesse movimento, haja a esfera subjetiva contribuindo na 

interpretando de tais dados, pois como aponta Dufrenne, para descobrirmos as 

qualidades afetivas daquilo que se encontra fora de nós é preciso que tenhamos algo de 

semelhante em nós, que nos faça reconhecer. Nesse alargamento que tem por tentativa 

um novo brainstorm para aquele contato surpresa com o mundo, o indivíduo incorpora 

outras semânticas para sua rede de sínteses possíveis, travando o tal pacto que faz 

emergir tanto o objeto quanto o sujeito, “conhecer (conneitre), aqui, é verdadeiramente 

co-nascer (co-naitre)” (DUFRENNE; p.65; 1972). Esse momento ocorre a redução 

fenomenológica, e segundo Dufrenne, é um momento estético e, por um segundo, quase 

atinge a diluição dos valores culturais, não fosse a contribuição indispensável da 

subjetividade da consciência visante acerca das qualidades afetivas descobertas pela 

percepção, esse modo de intencionalidade mais pura. Logo em seguida, sendo inevitável 

ao homem não o fazer, ocorre novamente a reincorporação dos dados apreendidos 

dentro das orientações que virarão futuramente sua, agora mais alargada, Tese do 

Mundo (conceito de Husserl para referir-se à crença e juízo que tenho a respeito das 

coisas do mundo). Em paralelo, é como o antropólogo que ao chegar em campo deve, 

num ponto de vista geertiano, estudar não a aldeia, mas na aldeia, isto é, é sua inserção, 

vivência e relação única com o grupo nativo, esperadamente livre de etnocentrismo, que 

o fará ver o ponto de vista nativo expressado, ainda que, no fim, ele saiba ser impossível 

despir-se por completo de suas próprias categorias. Todo esse movimento de apreensão 

do fenômeno é o alinhamento do corpo que sente com a consciência que visa, numa 
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negação à dicotomia que empurra a consciência para o trabalho intelectivo e o corpo 

para os mais baixos níveis de confiabilidade para construir conhecimento.  

1.2 O campo 

Tentaremos no presente tópico iniciar a apresentação da experiência in loco 

proposta neste trabalho e apontar as principais observações que foram feitas acerca do 

ambiente e das pessoas que dão vida a ele. A ideia é explorarmos juntos um pouco do 

mundo no qual os interlocutores estarão inseridos e visitar suas trajetórias, relegando 

para o capítulo dois a exposição das opiniões e visões destes acerca da experiência 

estética que o ambiente artístico pode ter lhes proporcionado. Tomo nota que o 

levantamento a seguir nada mais é que um panorama geral do campo, e as pessoas que 

escolhi citar tem relação com o tipo de enfoque determinado para construir a pesquisa, 

são os informantes adotados como porta-vozes do campo. Assim, enfatizo que houve 

diversas outras figuras que me ajudaram na tarefa de compreender o que significava 

aquele local, mas no trabalho de pesquisa e escrita somos obrigados a selecionar 

interlocutores principais para aproximação e, posteriormente, selecionar também o peso 

das informações para sublinhar o que é relevante e não massacrar o leitor com dados em 

demasia.  

O palco de investigação que venho propor para a pesquisa é um circo situado na 

cidade do Rio de Janeiro. A UNICIRCO Marcos Frota, ou Universidade Livre do Circo. 

Gostaria de registrar brevemente que para me concederem acesso ao campo, os 

coordenadores conversaram algumas vezes comigo sobre as intenções do trabalho e 

discorreram sobre o projeto UNICIRCO um bocado, tornando a jornada de início um 

pouco mais longa do que imaginava. Esse processo inteiro de aproximação já ligou 

minhas antenas sobre uma questão que viria a ser falada muito no campo, o 

comprometimento com o projeto e a disciplina. Apesar do receio que a demora gerou, 

não houve impacto dessa espécie de “burocracia” no tipo de recepção que recebi, todos 

os funcionários e alunos se mostravam extremamente prestativos, mesmo não sabendo 

muito sobre o que minha figura significava ali. Essa simpatia foi um traço notável todo 

o tempo que estive lá, até mesmo por parte de visitantes ou outras pessoas que tinham 

vínculo com o circo. Imagino que buscaram me tratar como gostariam que fossem 

tratados por essa pesquisa e por mim. Talvez tenha sido exatamente isso que me deixara 

nervosa, eu precisaria devolver com comprometimento aquilo que estavam me 
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oferecendo: apreço e a chance de os observar com seu consentimento. Mesmo não 

havendo motivo para sentir-me acuada, inclusive pelo fato da minha presença de 

circulação ter sido permitida em todo o ambiente (os contêineres de coordenação, o 

local de espera e venda de comida, o picadeiro, o backstage e a área dos trailers dos 

moradores) senti como o ofício de pesquisador é sensível. Sabemos enquanto 

antropólogos em campo de nossa responsabilidade com as pessoas. Sabemos também 

que mesmo com a cooperação dos interlocutores, existem diversas barreiras a serem 

quebradas no processo, uma delas sendo o próprio desconforto frente ao desconhecido, 

que pressiona a obter respostas e entender o que fazem as pessoas e por que o fazem.  

 Mas vamos à campo. A UNICIRCO foi concebida e erguida no início dos anos 

90 sob a direção do ator Marcos Frota e, desde então, desenvolve um extenso projeto 

que visa um programa completo de ações artísticas, sociais e pedagógicas através da 

arte circense. A lona principal da UNICIRCO se encontra instalada no Parque 

Municipal da Quinta da Boa Vista, localizada no bairro de São Cristóvão, ponto que 

recebe tradicionalmente famílias vindas de diversos outros bairros cariocas. Além deste 

núcleo, há ainda outras duas localidades onde são realizadas as atividades do projeto, 

sendo uma Duque de Caxias e outra Santa Cruz, ambos bairros de baixa renda. Além 

dos núcleos fixos, o programa aprofunda-se no subúrbio e se volta para as comunidades 

carentes, trabalhando determinadas atividades artísticas e pedagógicas em zonas de 

risco para promover exatamente aquilo que o poder público não provê quando 

continuamente se esquece de tais regiões. Por esse ângulo, temos um projeto de circo 

em consonância com o movimento dos circos modernos, os circos sociais, “que tem 

sido utilizado[s] como instrumento pedagógico de arte-educação para cidadania de 

crianças e adolescentes em situação de risco social” (ROCHA; p.12; 2010). Neste 

contexto, vemos arte e lazer se configurando como uma possibilidade poderosa de 

inclusão. Muitos dos membros atuais da equipe em formação profissional para o 

mercado de trabalho começaram suas jornadas em audições em suas próprias 

comunidades, na porta de casa, e hoje estão sendo lançados para o exterior.  

Segundo os idealizadores do projeto, a intenção de realizar esse esforço 

materializado em forma de circo é oferecer oportunidades de aprendizado alternativo, 

com experiências na dimensão artística e técnica, dialogando com a realidade dos 

alunos que chegam ao programa. O sistema educativo construído é separado em duas 

áreas, o pedagógico e o artístico, que organizam todo o resto das atividades. Os núcleos 
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satélites da Quinta da Boa Vista se encontram mais direcionados para a perspectiva 

pedagógica e seus alunos realizam pesquisa e atividades culturais que se relacionam 

com a necessidade popular. Já o núcleo principal, apesar de receber os melhores alunos 

dos núcleos periféricos que são enviados para se iniciarem no estudo das modalidades 

circenses, tem como foco o melhoramento técnico e artístico dos alunos que visam 

profissionalização, com aulas e treinos capacitantes e imersão na rotina de montagem de 

um circo. Esses alunos devem aprender como o circo funciona, como podem auxiliar na 

montagem dos aparelhos, na parte musical, na gestão ou qualquer outra área que seja 

exigida.  

 

Figura 1 – Alunos do artístico de Santa Cruz na aula de tecido 

O que todos os núcleos enfatizam para seus alunos é a importância da disciplina 

e responsabilidade para o desempenho do circo, para o progresso de suas carreiras 

enquanto artistas ou para o crescimento como cidadãos e pessoas. Por isso, há uma 

política de rigidez quanto a horários e faltas. Comprometimento e a atenção são os 

alicerces básicos para que o circo funciona e são pontos ressaltados diariamente pelos 

professores e coordenadores. A dinâmica dos alunos do pedagógico de outros núcleos, 

quando estão no núcleo principal da Quinta da Boa Vista, é a de procurar mostrar o 
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quanto estão dedicados ao compromisso com a UNICIRCO, sendo essa a chave para 

entrarem para a equipe principal e conseguirem um espaço no espetáculo. Já os alunos 

da equipe principal devem trabalhar para se manterem merecedores da posição que 

ocupam e são advertidos quando descumprem alguma regra, ou sofrem penalidades 

como a perda da bolsa do mês caso houver faltas sem aviso ou justificativa. O 

coordenador das atividades do artístico, Rodolfo, frisou-me que é necessário ensinar aos 

alunos que precisam ter a mesma obrigação com a UNICIRCO que teriam com um 

trabalho “normal”, ou seja, os alunos precisam visar continuamente a qualificação e o 

melhoramento. Segundo ele, o mercado de artistas circenses no Brasil ainda é muito 

pequeno e o internacional é bastante exigente. Por isso, conta o coordenador, sua missão 

no projeto é ensinar para os alunos as ferramentas certas para alcançarem seus objetivos 

através da organização e disciplina.  

O programa UNICIRCO enquanto esfera social visa a distribuição gratuita de 

ingressos nas escolas públicas e outras instituições semelhantes para os espetáculos de 

fim de semana e feriado na lona da Quinta da Boa Vista, o que permite que diversos 

jovens que só conheciam a ideia de circo pela imaginação ou pelas referências 

folclóricas clássicas possam vislumbrar um de perto. O local fica cheio durante essas 

datas mencionadas e podemos ver como a organização circular e integrada do espaço 

circense cria interação entre os artistas, a produção do espetáculo e a plateia que se 

apossa do espaço. Uma plateia notavelmente composta de pré-adolescentes e famílias 

com crianças, sendo um movimento comum a empolgação dos novinhos contaminar os 

adultos, causando uma euforia coletiva e impossível de conter. Assim, sentar num dia 

de espetáculo por algum tempo para observar o público chegando no hall de entrada é 

ver os rostos sendo, pouco a pouco, iluminados por uma intensa alegria e entusiasmo. É 

quase como se, ao pisar no corredor que se estende das correntes de acesso ao interior 

da lona, as pessoas deixassem suas vidas do lado de fora e fossem afetadas por um tipo 

de magia.  

Analisando essas reações quase que gerais, poderíamos supor que talvez o circo 

seja um espaço em que os adultos, mesmo aqueles que não tem muita intimidade com o 

mundo artístico, podem estar mais à vontade como o lúdico e o jocoso possivelmente 

pela justificativa de estarem levando seus filhos para o evento. Isso é uma forma que o 

circo consegue ter em sensibilizar os indivíduos que outras artes, muitas vezes, não têm. 

Além disso, existe uma dimensão mais acessível e democrática no circo, um modo de 
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ser que promove por si só o envolvimento do público. O antropólogo Gilmar Rocha 

aponta que o circo no Brasil se fundou através de uma especialidade própria, e pode ser 

visto como  

produto característico do ‘jeitinho’ brasileiro”. Sua eficácia 

simbólica reside no fato de as peças do espetáculo (dramas ou comédias) 

encenarem significados básicos do imaginário familiar, como honra, 

generosidade, fidelidade, honestidade, amor filial entre outros, promovendo 

um exercício de reflexividade no público (CAMARGO, 1989; BOLOGNESI, 

2003; SILVA, 2003; apud ROCHA; p.7; 2010). 

Dessa forma, o circo se mostra como um ambiente em que mesmo o espectador 

com menos contato com o tipo de experiência de que falamos,  a estética, pode ser 

retirado do lugar comum e encarar o fenômeno ali presente, que se destaca como 

espetacular e mostra-se imensamente maior que qualquer vontade de determinação 

objetiva, a saber, a postura ordinária. Ao nos depararmos com a narrativa de um 

personagem durante o show, por exemplo, sentimos como é participar dela, e existe um 

valor nessa experiência que deve ser investigado. Um espectador adulto de meia idade 

certo dia me disse que chegou ao espetáculo pensando somente em levar o filho para se 

divertir, mas que acabou inesperadamente sendo contagiado pela bela apresentação e se 

emocionou muito ao término dela, e por isso iria passar a frequentar mais o circo, não 

só visando acompanhar seu filho, mas como uma experiência individual para ele. Me 

parece que é este tipo de vivência com o estético, que é muitas vezes mais simples do 

que supomos, que estamos evidenciando com este trabalho.  

Como o espetáculo só ocorre em fins de semana e feriado, durante a semana os 

alunos treinam e ensinam. As atividades semanais são divididas nas categorias já citadas 

anteriormente, o pedagógico e o artístico. O pedagógico conta com a presença de alguns 

alunos do profissionalizantes atuando como monitores que auxiliam os professores no 

ensino dos alunos iniciantes. As aulas que tive contato foram as de malabares, tecido e 

trampwall, e todas tinham dinâmica fluída e divertida, com os alunos interagindo bem 

entre si. Localizar a presença de uma atmosfera descontraída não deve nos levar a 

pensar que os alunos desenvolviam falta de foco nas atividades, pois era exatamente o 

contrário, quanto mais eles estivessem próximos, mais poderiam se ajudar, tirar dúvidas 

ou, ainda, aprender sem a pressão de fazer algo errado na frente de pessoas 
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desconhecidas – algo que vai na corrente contrária de muitos programas 

profissionalizantes dentro da carreira artística.  

Conversando com os alunos entendi que a seriedade que o coordenador tanto 

defendia não poderia ser vista como um pedido para que os alunos fossem seres 

metódicos e sérios, mas tinha relação, na verdade, com o que o programa representava 

para eles: a oportunidade de possivelmente tentar uma carreira artística mais estável, em 

que os pais não tenham medo de confiar e estimular e em que eles, enquanto artistas, 

sintam-se capazes de crescer. Sabemos que o campo artístico, ao ser pouco incentivado 

em nosso mundo de valorização à produtividade e utilitarismo, é um campo que 

tradicionalmente gera conflitos em famílias que discordam sobre se vale a pena ou não a 

formação como artista. Inúmeros jovens do núcleo de Santa Cruz me contaram que 

gostariam de se aprofundar no campo, mas não recebem encorajamento por parte dos 

familiares, que ficam preocupados com a questão financeira dessa escolha. Para esses 

alunos que estão em vias de se consolidar dentro do projeto, melhorar as habilidades e 

conseguir conquistar um espaço no espetáculo é um passo decisivo que poderá provar o 

quanto estão interessados numa carreira artística e como ela pode também ser um 

caminho frutífero, já que estarão já recebendo como contratados do circo. Em vista 

disso, como muitos deles estão terminando a escola e vivem em situação de 

vulnerabilidade econômica, a vontade da conquista em questão se apresenta com ainda 

mais força, pois sair do ensino médio escolar com um emprego está para além do desejo 

de “fazer o que verdadeiramente gostam” como ofício, é uma garantia atrativa de que as 

coisas ficarão bem durante um tempo em casa.  

Um dos monitores do pedagógico passou por algo semelhante com sua família. 

Quando se interessou pelo circo, sofreu represália do pai que destilava preconceitos 

sobre a vida ou os valores do artista circense, sendo então quase expulso de casa e 

precisando do apoio do tio para lidar com a situação. Na época o jovem morava no 

Complexo do Alemão e ainda estudava, nos tempos livres participava como dançarino 

do grupo Afroreggae e chegou até a UNICIRCO através de uma audição em sua 

comunidade, quando tinha apenas 14 anos. Esse foi o momento em que seu pai o 

criticou, e também o momento decisivo em que ele, Diego, diz que pensou “entrar para 

o crime”, seguir os passos do irmão que conhecia o chefe do tráfico na região. A 

presença do tio e de um amigo que insistiram para que ele entrasse no projeto 

UNICIRCO o ajudaram a não desistir da ideia, algo que hoje ele afirma ter sido 
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essencial para a vida quem tem hoje, pois, diz ele, “ou eu não estaria mais aqui, ou 

estaria preso, como meu irmão”. Diego desenvolveu-se tanto dentro da UNICIRCO que 

entrou para o espetáculo e tornou-se monitor, ganhando um salário que o permitiu sair 

de casa e alugar sua própria moradia sozinho. Atualmente, com 19 anos, ele faz a 

canastilha, é acrobata, malabarista, coreógrafo e treina visando uma audição no Cirque 

du Soleil, o maior circo do mundo. 

Ouvir essa e tantas outras histórias de trajetória de vida evidenciou aquilo que o 

tempo inteiro parecia pular à minha percepção: o quanto a inserção da UNICIRCO na 

rotina dessas pessoas possibilitou mudanças de natureza material e direta. Para não 

entrarmos no ponto de vista subjetivo ainda, podemos, somente perguntando sobre suas 

antigas e atuais condições de vida e potencial para atuação profissional, presumir que o 

contato com o projeto artístico lhes rendeu alcance e portas abertas. Outro monitor que 

tive contato, Michel, diz que chegou ao circo pelo núcleo de Santa Cruz sem saber 

muito o que esperar, hoje ele organiza em Nova Iguaçu um projeto próprio com ênfase 

também na inclusão, o Circo com Ru’Art, e tem como sonho montar seu próprio circo 

um dia.  

Outro forte exemplo de que a ação do circo atingiu níveis impressionantes no 

âmbito social é ouvir a história da família Souza Leite, uma família abrigada pela 

UNICIRCO bem no início do núcleo da Quinta da Boa Vista, há oito anos. A mãe, 

Renata, conta que moravam na região do Morro da Mangueira e passavam por 

condições de vida difíceis, além disso, seu marido era abusivo e a convivência era 

delicada. Para piorar a situação da família, em dado momento foram todos 

diagnosticados com um tipo de retardo mental, uma demência leve, que impedia a 

comunicação usual fluida e prejudicou as relações que Renata e os filhos tentavam 

construir, seja no trabalho, na escola, ou com amigos. Ao serem acolhidos pelo circo 

passaram a realizar funções de faz-tudo, aprendendo sobre a rotina e as exigências do 

circo e criando um círculo de convivência em quem podiam confiar, sabendo que as 

pessoas cuidariam da família se houvesse ocasionais problemas. Antes disso, os filhos 

costumavam se envolver em problemas, como serem colocados de forma não consciente 

como objetos de transporte de drogas para fora do morro ou envolverem-se em 

desentendimentos graves na escola. Agora, ela diz que pode ficar tranquila sabendo que 

os filhos estão aprendendo coisas boas, como a arte dos malabares e a palhaçaria, e 
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podem no futuro deixar a função técnica para praticarem o que gostam, a parte artística 

do circo. 

Chama atenção também a existência de outras duas famílias, ambas vivem no 

circo em seus trailers ao lado da lona. Uma das famílias é composta por quatro pessoas 

e a outra é um casal, Natália e Edwin. Natália chegou como administradora no circo 

alguns anos atrás e conheceu Edwin, um colombiano que fazia o número da corda 

bamba. Eles se casaram e ela, que não tinha experiência alguma com a vertente artística, 

aprendeu diversas habilidades com o marido, juntos desenvolveram um número 

circense, apesar dela não abandonar sua função administrativa também. Natália conta 

que morar no trabalho não é simples, exige muita paciência para lidar com a agitação 

dos treinos, do público e com os imprevistos que eventualmente ela precisa resolver na 

rotina do circo. Em vista de parecer que está apta para auxiliar 24 horas por dia, Natália 

sente-se esgotada às vezes e procura passar alguns dias na casa da mãe, onde não há 

pessoas a chamando initerruptamente.  

 A outra família que ocupa o local com um trailer é composta pelo pai, Tibério, a 

mãe, Patrícia e os dois filhos, Gustavo e Emily, que cresceram nesse circo e não 

conhecem uma vida sem ele. Tibério fazia parte de um circo itinerante no Nordeste e 

Patrícia vinha de uma família tradicional circense no Rio Grande do Sul. Chegaram 

como um casal na UNICIRCO no começo da unidade da Quinta da Boa Vista e ambos 

atuam como professores e artistas no espetáculo. Em oposição à impressão que Natália 

tem sobre o cansaço de morar no ambiente de trabalho, possivelmente por consequência 

a seu contato tardio com o circo, essa família não demonstra descontentamento com o 

fato de estar o tempo inteiro no circo. Na verdade, é um sinal de orgulho para o casal, 

que enxerga sua filha menor com felicidade ao vê-la se formando como cria daquele 

ambiente, integrada aos valores do circo e começando a florescer suas habilidades 

circenses já tão nova. Para Tibério e Patrícia, pessoas que cresceram no circo e não 

sabem o que é uma vida fora dele, toda a semântica de seus mundo convergem para um 

só lugar e ter um trailer ao lado da lona é como experimentar um pouco da itenerância 

que lhes falta nos dias de hoje.  

Minha rotina no circo variava entre observar os treinos e entrevistar quem 

estivesse disponível no momento. Conversando com diversos alunos fui percebendo 

conforme avançava o quanto aquele espaço permeava intensamente cada instante de 
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suas vidas, como o dia-a-dia do circo exigia uma dedicação rigorosa. É preciso estar 

constantemente trabalhando para evoluir as habilidades corporais, e isso leva tempo. É 

estimulado nos alunos também, e não foram poucas vezes que me informaram disso, 

que haja aprendizado em relação à organização do circo e a montagem dos 

equipamentos usados nos números artísticos. Em vista dessa questão, muitos alunos que 

vem de Santa Cruz acabam indo diretamente para a UNICIRCO assim que são liberados 

da escola, buscando não se ausentarem da rotina de dedicação exigida pelos 

coordenadores. Eles voltam para casa somente à noite, e repetem diariamente essa 

rotina. Pressionando alguns alunos a respeito desses hábitos cotidianos gerarem um 

cansaço não obtive nenhuma resposta que descreditava a grande exigência do projeto, 

pois a decisão de ser artista de circo, muitos disseram, se sobrepõe as dificuldades 

encontradas no caminho. “É longe de onde eu moro, sim, mas deslocamento não é um 

bicho de sete cabeças quando você tem um objeto. Fora que quando estamos aqui, 

esquecemos do tempo e entramos em outro mundo”, disse um dos alunos que mora em 

Santa Cruz.  

  

Figura 2 – Treino de malabares    Figura 3 – Treinos simultâneos no backstage 

Nas conversas, um ponto em comum dos temas que professores e alunos sempre 

realçavam foi a máxima de que para manter um circo funcionando é preciso que haja 

muita força de vontade para “fazer acontecer”. O esforço deve existir o tempo inteiro, já 

que nada é fácil num circo, nem administrá-lo, mantê-lo financeiramente, nem ampliar o 

nível dos artistas e do espetáculo. “Não dá para manter-se dentro de um projeto circense 

sem vontade de crescer”, como afirmou o professor de acrobacias, Tibério. E essa 

vontade de “fazer acontecer” estava exposta para mim desde o primeiro dia que pisei 

dentro da lona e passei a observar o comportamento da equipe completa do projeto. 



33 | P á g i n a  
 

Eram muito solícitos uns com os outros, ao mesmo tempo em que exigiam devoção do 

outro ao trabalho árduo e ao aprendizado constante.  

Um momento fascinante em que percebi o quanto era importante para tantos 

alunos poder estar cada vez mais presente no ambiente de treino e no fortalecimento do 

circo foi quando uma aluna de Santa Cruz chegou até o coordenador do programa 

chateada para reclamar o quanto gostaria de participar mais ativamente das atividades 

do núcleo da Quinta da Boa Vista, perguntando se ele poderia fazer algo para ajudá-la. 

Com a menina quase chorando, o coordenador tentava explicar que não podia permitir 

que ela estivesse em certas atividades do núcleo, pois elas tomavam seu horário escolar 

e era necessário que a menina terminasse os estudos para que pudesse, enfim, se dedicar 

integralmente ao circo. A menina, frustrada, continuava insistindo e incentivando seus 

colegas a continuarem convencendo o coordenador. A partir disso, passei e olhar como 

os alunos faziam de tudo e um pouco mais para conseguir se inserir naquele sistema que 

representava uma conquista na provação da capacidade de si, e um sonho a alcançar 

vinculado ao desejo de ser artista. 

Outra característica percebida na entrevista com os alunos foi o conforto que a 

maioria expressava em contar sobre seus passados na frente de outras pessoas, o que 

pode nos indicar que houve a criação de uma rede de confiança que os fazem estar bem 

entrosados entre si, acreditando que serão respeitados quando me revelarem alguma 

informação embaraçosa. Algumas figuras, inclusive, demonstravam uma surpreendente 

necessidade de falar sobre o passado, principalmente aquelas que pareciam mais 

atingidas pela mudança prática do projeto, a saber as que saíram de situação de 

vulnerabilidade. Numa perspectiva inversa, observei que os alunos que procuraram o 

circo por questões que envolviam o desenvolvimento e profissionalização do lado 

artístico exprimiam menos empolgação em conversar sobre como a caminhada dentro 

do projeto afetou a vida material, o que não significava antipatia por parte deles em 

relação ao tema, mas somente menos envolvimento emocional com as perguntas que 

suscitavam esse viés social. Em geral, a conversa com esses indivíduos que já tinham 

algum contato com o mundo artístico antes do projeto tendia a trazer informações de 

suas vidas pessoais, demonstrando seus interesses em falar sobre outras dimensões, 

incluindo aquelas que ultrapassavam o circo, bem como suas  motivações mais 

subjetivas. 
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Como o campo suficientemente delineado, prosseguiremos a seguir para a 

segunda parte de nossa análise no intuito de ouvir o que nossos interlocutores têm a 

dizer a respeito de suas experiências com o estético, tendo em vista a reflexão orientada 

por Mikel Dufrenne exposta na primeira parte deste capítulo. O que a UNICIRCO nos 

mostrou até agora é que o espaço “circo”, ao contrário do que imaginário popular tende 

a construir, se distancia radicalmente da imagem comprometedora do artista como 

“vagabundo”.  Ser artista circense é um projeto sólido que exige tanto ou mais tempo de 

dedicação que outro ofício regular, e o sucesso do projeto em questão aparece através 

do comprometimento notável de seus alunos com o mundo que existe dentro e no 

entorno dos picadeiros. 
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Capítulo 2 – A FENOMENOLOGIA DA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

“Somente uma linguagem outra, a 

poética – capaz de vencer a rigidez do 

domínio do logos – poderia dar conta de não 

dizer o fundo dos fundos, esta espécie de 

fundamento último [...]” 

 

                      J.C. Henriques 

1.1 A redução 

Tentamos anteriormente diferenciar aquilo que o filósofo Mikel Dufrenne 

evidencia como experiência ordinária e experiência estética. Perguntemo-nos agora: ao 

falar de algum tipo de mudança que pode ser proporcionada pela arte, como entendê-la 

em termos epistemológicos e torná-la clara em suas etapas e validade? Ainda, como a 

mudança de posição diante da realidade, substituindo o modo natural por uma novidade 

no olhar, servirá em nosso empenho de estabelecer um novo tipo de conhecimento do 

mundo? Conviver em um contexto no qual os estímulos sugerem um mundo estético 

pode nos aproximar em grau maior da nossa própria existência?  

Já vimos que o projeto de circo em questão no nosso estudo alterou 

substancialmente a materialidade da vida de muitos alunos, sabemos também, através de 

investigações de campo já realizadas por outros pesquisadores, que há grande “eficácia 

de tais projetos, com resultados positivos na melhoria do desempenho escolar, na 

promoção da cidadania, na construção de sentimentos valorativos e na aproximação 

com a família” como aponta o levantamento de Gilmar Rocha (p.61; 2010). Daremos 

agora um passo adiante para adentrar na forma como os jovens do projeto reconhecem e 

interpretam a existência de uma mudança mediada pelo circo em suas formas de 

enxergar o mundo, tendo em vista o movimento instaurado pela experiência estética.  

Como ferramenta de mudança, a arte ou o objeto que se propõe a ser estético 

proporciona uma experiência que vai além do ordinário e não simplesmente consente 

com a proximidade do fazer ou do apreciar artístico no estatuto de contemplação. É 

preciso, se houver a tentativa de uma real experiência estética, que o envolvimento seja 

verdadeiramente comprometido com o fenômeno, e quando ele o é, o sujeito é capaz de 

se constituir e permitir que o objeto o constitua na instauração de um pacto com ele. O 
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mundo artístico consegue proporcionar essa experiência de valorização perceptiva quase 

espontaneamente, tanto para o espectador como para o criador. Uma experiência que 

pode fazer aparecer aos sentidos, por algum segundo, o inexplicável: um choque que 

desarma e faz o indivíduo alargar sua semântica para acomodar todas as 

indeterminações que lhe aparecem.  

Mas Dufrenne chama atenção ainda para o fato de que se o indivíduo for além 

desta relação, ele amplia as fronteiras do estético e realiza uma estetização da Natureza 

(mundo). Essa tendência de estetização seria mais visível naquele que tem em sua vida 

o sentimento estético estimulado recorrentemente, como os artistas, por exemplo. 

Entender a potência de tal experiência suscitada por Dufrenne é compreender suas 

implicações numa postura diante do mundo, dado que a releitura do autor de toda uma 

herança teórica culmina no “processo de transformação dos fundamentos da 

fenomenologia em premissas da filosofia da existência” (PITA; p.76; 1996), uma 

influência direta de Sartre sobre seus escritos. 

 Dufrenne vê na arte o ponto de intersecção entre a fenomenologia e uma 

filosofia da existência, dando primazia para a percepção como núcleo de toda sua 

argumentação. Veremos que não mais o método de redução fenomenológico, enquanto 

atitude ativa descrita por Husserl mediante o poder constituidor do ego transcendental, 

serve como suporte para uma filosofia radical, mas, agora, a percepção protagoniza essa 

aproximação com o mundo. Em outras palavras, Dufrenne irá supor que o modo 

originário da intencionalidade seja a percepção, ela que quando só quer ser percepção 

configura um nível dito irrefletido de interação com o mundo, de modo que a 

consciência do sujeito não se debruça reflexivamente com a atenção normativa sobre o 

objeto visado.  

Convidando o sujeito a sentir-se no objeto tal como ele sente o objeto em si, a 

vivência estética provoca diretamente o exercício de união com o mundo, 

‘nos abre para aquilo que não somos’ (Merleau-Ponty, 2005, 

p.156), colocando-nos em contato com a alteridade e como novo, o inédito, 

o único, que ‘exige de nós criação para dele termos experiência’ (Merleau-

Ponty, 2005, p.187). Desse modo, é uma experiência que proporciona aos 

sujeitos expandir seu olhar diante da realidade, transcendendo os esquemas 

perceptivos que condicionam nosso olhar cotidiano, quase sempre mediado 

por preconceitos e crenças limitadoras (REIS; p.78; 2011). 
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Poderíamos, por hora, explicitar a ideia da redução evocando a imagem da cama 

de Rauchenberg, exemplo citado pelo filósofo Arthur Danto, ao discorrer sobre o 

conceito de arte. A obra “Bed” se configura como uma cama “real” de madeira com 

pinceladas de tinta e um cobertor costurado sobre sua superfície, criando uma 

tridimensionalidade. Se por ventura uma pessoa desatenta aos códigos artísticos 

estivesse cansada e desejasse usar a obra de arte como cama ordinária para seu 

descanso, estaríamos diante de uma experiência mediada pela atitude natural, 

denunciada por Husserl. Nesse caso, a obra de Rauchenberg somente se tornará um 

objeto estético quando o sujeito for capaz de suspender seus juízos e buscar conhecer o 

objeto segundo critérios sensíveis de apreciação, se não, ela continuará sendo uma cama 

com funcionalidade de cama.  

Diante disso, entendemos que o estético depende do tipo de olhar, ou percepção, 

investido acerca da realidade para acontecer. Mas a cama de Rauchenberg não é a única 

que pede uma postura diferente, também as coisas do mundo, cada uma a sua maneira, 

abrem as portas para verificarmos novos sentidos para elas. Assim, apesar da arte ser o 

leito de nascimento por excelência da capacidade de realizar redução, tendo nela seu 

maior refúgio, há todo o resto do mundo em que podemos nos relacionar na instância 

perceptiva. O estético é verificável em tudo que se possa estabelecer uma experiência 

estética. Quando a percepção estética está em campo, portanto, o estético consegue 

emergir igualmente da dimensão ordinária, no objeto natural.  

Que formas de impacto teríamos na construção de nossa subjetividade, segundo 

essa perspectiva, quando nos envolvemos ou incentivamos uma dedicação do olhar 

estético ao mundo? Uma pessoa que tende a viver construindo seus sentidos 

constantemente através de experiências conceituais distantes da vivência perceptiva 

apresentará mais dificuldade em lidar com o novo, o espantoso, o indeterminado tão 

caros e presentes na existência? Como veremos mais adiante, a experiência estética, nos 

termos de Dufrenne, “por certo, comporta o momento da reflexão e da aprendizagem, 

pois a verdade do objeto estético nos aparece como uma exigência e nos é necessário 

aprender a perceber [...]” (DUFRENNE; p.86; 1972). Se devemos nos abrir para o 

objeto e ao mesmo tempo penetrá-lo para realizar a atitude estética, não seria esse um 

tipo de aprendizado mais livre e menos permeado por pré-julgamentos ou pré-

conceitos? Ou ainda, quando colocamos a arte num patamar singular e acima de outras 

manifestações não o faríamos porque sentimos que é nossa única oportunidade na 
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sociedade ocidental de contato com o indeterminado e tudo aquilo que tem o poder de 

desarmar momentaneamente nossa subjetividade tão engajada na orientação calculada 

do mundo?  

São perguntas que acredito merecerem atenção. Se pudermos agora sintetizar a 

ideia da redução fenomenológica e tudo que foi dito sobre ela ficará muito claro para 

nós compreendê-la numa relação com os questionamentos acima mencionados, assim 

como enxergá-la dentro do processo artístico dos jovens do circo em nosso caso 

analisado. A redução nada mais é do que a “distância em relação às validações naturais 

ingênuas” (HUSSERL; p.154; 1989), a tentativa de suspensão delas e a reconfiguração 

dos dados que apareciam de determinada forma anteriormente à consciência. Como 

viemos dizendo, esse movimento visa as qualidades fenomênicas e, para tal, é 

necessário que o sensível seja vislumbrado por nossa ferramenta perceptiva, nossos 

sentidos. A consequência dessa postura descrita é o reconhecimento de que no momento 

em que habitamos a relação sujeito-objeto como seres-no-mundo, comprometidos com a 

presença única dos acontecimentos que humildemente se apresenta para nós, o choque 

que a abertura ao sensível provoca nos leva para caminhos inéditos, e com isso ensina-

nos um mundo em constante caminhada para o devir da originalidade perceptiva.  

Este extraordinário incontrolável encontra na arte, pela redução, o que Bertold 

Brecht, o dramaturgo alemão, chamava de espanto. Seu teatro fora baseado nessa 

capacidade do campo artístico em produzir surpresa, o que o levou a construir 

diretamente um teatro político contra a alienação do pensamento, criando 

distanciamento da ideologia burguesa nos anos 30. Até mesmo o filósofo Walter 

Benjamin debruçou-se sobre a ideia do choque estético buscado por Brecht para analisar 

os aspectos inquietantes da modernidade e as formas de arte que ela produzia. O espanto 

pode ser compreendido dentro de nossa investigação como “o elemento de admiração 

necessário ao conhecimento [...]” (TEIXEIRA; p.123; 2003). E como potência estética, 

ele faz desconfiar, é o “elemento de insegurança, o que é importante para a arte porque 

essa sensação de insegurança está na base do desejo de saber que, quando provocado, 

pode servir para estranhar e analisar [...]” (TEIXEIRA; p.123; 2003). Sendo confrontado 

pelas situações inéditas e sensíveis que a arte pode suscitar, o criador ou espectador de 

arte tem o elemento da insegurança “ativado” e passa a estranhar, operando “a função 

basilar à aprendizagem” (TEIXEIRA; p.124; 2003).  
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O espanto acha seu lugar mesmo com as atuais forças comerciais que coíbem 

sua ação, e a história das grandes obras que surgiram fora do mainstream mas que ainda 

assim foram consagradas pela tradição e pela cultura mostram exatamente isso. Tanto 

que, no caso da produção artística, se o artista não consegue trabalhar dados sensíveis 

em sua obra que fujam das determinações a qual a sociedade está saturada, dificilmente 

ele conseguirá produzir algo que se projete com relevância para ela, que espera poder 

enxergar, através da habilidade do artista, o mundo sob uma nova visão. O criador, 

então, deve ser capaz de fazer ver o comum pelas lentes do extraordinário, pela 

perspectiva inédita – e isso não significa que o espectador irá naturalmente alinhar-se 

com tal visão do artista – mas as possíveis visões que ele suscita ao jogar o usual para a 

brincadeira do campo perceptivo. O artista é um reciclador daquilo que já se conhece, 

mas não se vê mais porque a atenção não se encontra lá presente. As obras mais 

revisitadas e que sobrevivem ao tempo são as que mais permitem interpretações 

enriquecedoras e diversas, àquelas que tiram do lugar comum de repouso. 

Se entendermos que este espanto associado ao cotidiano é um impulso para outra 

experiência existencial humana possível, aceitamos que a indeterminação das coisas não 

é uma característica negativa como o ocidente pintou, mas precursora de novas 

significações válidas. Para Dufrenne, “a convivência com obras de arte [...] [ensina] a 

assumir a postura estética: pode, portanto, servir de propedêutica à experiência do belo 

natural: ela afina a sensibilidade [...]” (DUFRENNE; p.64; 1972). Essa sensibilidade 

para a estetização será alcançada por meio de cada redução que o sujeito realizará, algo 

que a intimidade com o campo artístico, como estamos propondo, trata de estimular 

naturalmente, pois a forma de estar diante do campo artístico altera a forma de estar 

diante do mundo. Aprender a “estar no mundo; dirigidos para o objeto e, também, 

investidos e comprometidos por ele” (DUFRENNE; p.63; 1972) permite que 

estetizamos não somente a arte, mas o mundo natural igualmente.  

A qualidade do sensível recolhida pela percepção solicita o corpo presente, e, 

contudo, desinteressado, nos termos kantianos. Um desinteresse pela maquinação do 

pensamento que julga antes do toque, do cheiro, da cor; o desinteresse estético realiza a 

apoteose do sensível, ressalta Dufrenne. “Nós nos recolhemos para deixar desabrochar 

em nós [...] [os sentidos], excluindo todo o contexto que está neutralizado.” 

(DUFRENNE; p. 63; 1972). Assim, na intencionalidade estética, o sujeito não é 

“insensível às solicitações que lhe vêm das coisas e de seu próprio corpo misturado com 
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elas” (DUFRENNE; p.63; 1972), sua presença no objeto estético é, como diria o autor, 

mais carnal.  

Nas conversas que tive em campo a palavra que ouvi mais frequentemente, e que 

se torna tão significativa no contexto da pesquisa de que estamos agora falando, foi 

“aprendizado”. Notando que havia muita citação a tal expressão, passei a explorá-la, 

procurando descobrir de que forma houve aprendizado e como interpretavam-no. 

Natália, a menina da administração casada com o artista colombiano contou que “nesse 

tempo de circo” aprendeu mais que em sua vida inteira. Ela revela que desenvolveu não 

só habilidades referentes ao circo, mas aprendeu sobre interação com as pessoas. No 

circo, diz ela, “as pessoas são muito diferentes, conhecer e saber lidar com a realidade 

de cada um é essencial”. Natália estava fazendo referência ao fato de que um circo 

geralmente é composto por integrantes plurais, de localidades diferentes, com histórias 

de vida, formações e origem únicas. Este contexto demanda que os integrantes abram 

mão de seus julgamentos em relação aos outros em prol da unidade enquanto grupo. 

Muita coisa pode alterar-se na composição existencial dos sujeitos na convivência com 

este tipo de ambiente, de forma que os sujeitos acabam flexibilizando aquilo que 

consideram positivo ou negativo, bonito ou feio, honroso ou vergonhoso, respeitoso ou 

desprezável, cativante ou desinteressante e assim por diante. Natália me explicou que 

chegou ao projeto com ideias muito diferentes, chamadas por ela de preconceitos, com a 

sensação de que estava numa bolha, vendo “o mundo automaticamente” (expressão de 

Natália). Despretensiosamente foi inserindo-se no cosmo circense e quando percebeu já 

havia mudado em grande parte a maneira de enxergar as coisas ao seu redor.  

– “A gente imagina que o mundo é bem do jeitinho que a gente pensa, né? Para 

mim circense não estudava, era de um jeito ‘x’ ou de outro, fazia isso ou aquilo, e não é 

bem assim. As coisas são mais fluídas, sabe?”, disse Natália em umas de nossas 

conversas.  

– “E você acha que se aproximar de uma outra visão de circo te coisas boas?”, 

eu perguntei.  

– “Sim, eu aprendi muito aqui, o circo me agregou aprendizados que irei levar 

para a vida, independente de onde eu estiver”, ela respondeu entusiasmada com minha 

atenção. 
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O relato de Natália reforça que o circo a fez não somente notar que existem 

outras formas de percepção do mundo, mas também de si mesma. Quando perguntei 

para ela como lidou com o risco e o medo, já que ela não fora criada no circo, ela disse: 

– “Olha, no circo não há nada que você faça que não tenha riscos. Mas eu não vi 

por esses olhos do medo, o encantamento me fisgou. Eu tinha agonia com altura, né... 

Quando meu marido perdeu os dois companheiros de número, eu simplesmente pensei 

em ajudá-lo, nada mais. Quando me vejo hoje não acredito, não percebi que estava 

mudando, mudando tanto, nem entendo bem isso. Me pergunto ‘como é que você pode 

estar naquela altura? Você tinha medo de altura!’ Mas quando você está lá fazendo é 

tomado por uma euforia e um amor por aquilo que nem presta atenção em nada para 

além do momento. O medo talvez sempre esteja ali, mas não te paralisa, ele te encoraja 

e ajuda, ao invés de fazer parar”. – Eu ri em concordância e ela finalizou, “Foi uma 

mudança grande e aos poucos”. 

– “E você gosta da ideia de uma Natália que através do circo muda 

constantemente, sem mesmo perceber?”, perguntei. 

– “É sem dúvidas estranho pensar sobre isso, mas eu gosto porque me torna cada 

dia uma pessoa mais ‘cabeça aberta’, e sinto que ser mais aberta é melhor. Olhando para 

a Natália do passado, eu acho que a Natália de hoje está mais realizada e orgulhosa”. 

Natália não deseja abandonar nenhuma das funções que realiza, a administrativa 

e a artística, pois sente-se bem nas duas. Ela já havia se formado em Letras, já que desde 

pequena gostava de escrever, iniciou também o curso de pedagogia. Quando perguntada 

sobre próximos planos falou que hoje em dia, com o circo, aprendeu a desacelerar o 

ritmo e manter-se aberta para as diversas opções que podem surgir no futuro.   

Há algo de intrigante no relato da moça que pode nos servir de pista para 

evidenciar nossa pesquisa. Quando ela diz que o circo a ajudou a ser, em suas palavras, 

uma pessoa mais “cabeça aberta”, o que ela está dizendo é que ao invés de pré-conceber 

initerruptamente ideias sobre as coisas, agora ela busca encontrar na relação que tem 

com o Outro e sua alteridade o caminho para valorar. Além disso, ela afirma que 

quando pratica as atividades artísticas se conecta primariamente com o ato de fazê-las, 

desprendendo-se de questões secundárias que estão fora do momento fenomênico em 

questão. Ambas observações podem reforçar o quanto a arte consegue trabalhar no nível 

do sensível e, portanto, no campo perceptivo, uma área menos transpassada pelo 
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pensamento teleológico e utilitário. Como o filósofo Merleau-Ponty nos fala, “perceber 

não é julgar, é apreender um sentido imanente ao sensível antes de qualquer juízo” 

(MERLEAU-PONTY; p.63; 2006). 

O fato de Natália notar sua mudança após algum tempo é relevante na indicação 

de que o processo, ainda que não seja em si ativo, tem uma faceta consciente. Como já 

dissemos anteriormente, os aprendizados que chegam a nós por meio da percepção, ou 

seja, das intuições dos dados sensíveis, certa hora tornam-se aprendizados físicos, 

emocionais e das diversas ordens mais, pois nos é impossível conceber uma informação 

nova na consciência e não inseri-la em nosso molde explicativo que cria um mosaico de 

mundo concebível. 

Assim, ainda que em arte ocorra esse momento estético de suspensão, tudo que 

se cria no campo artístico está projetado para dentro da experiência humana, ou seja, é 

parte da cultura referenciada. Como aponta Geertz em seus estudos da arte no contexto 

de sistema cultural é preciso observar que: 

a forma que é representada faz parte de teias de significados situados 

na experiência humana. Esses significados, ou, em termos semióticos, esses 

significantes (sinais), evidentemente, assim são representados porque ligados 

a eles existem ideações, discursos, um espírito, que em um determinado 

momento, ou em determinados momentos e lugares, lhes dão algum tipo de 

sentido, mesmo que seja a negação de um sentido (OLIVEIRA; p. 215; 

2012). 

Quando Dufrenne fala sobre o descobrimento de qualidades afetivas no objeto 

estético ele menciona tais qualidades como “reconhecíveis”, pois “aqueles que podem 

sentir [...] a serenidade de Bach é porque têm alguma ideia [...] do sereno; mas esse 

saber virtual não existe neles como uma essência depositada no intelecto [...]” 

(DUFRENNE; p.86; 1972), é algo contido na esfera do ser capaz de sentir. Por isso, 

cada estilo existencial de pessoa poderá suscitar diferentes artes e diferentes tipos de 

públicos para ela, pois é na ocasião do encontro das as qualidades afetivas com a 

sensibilidade que a obra encontrará ou não a percepção que possa alinhar-se com ela. 

Reconhecer os dados imanentes é permitir o pacto único entre a subjetividade que 

contempla ou cria – sem nos perdemos num subjetivismo excessivo em que tudo pode 

ser tudo quando se tratando de arte – e o Outro no mundo.  
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A construção de uma tal sensibilidade é pauta de reflexão tanto geertiana como 

dufreniana. Finalmente, o que Dufrenne traz de mais importante para pensá-la é relativo 

a redução fenomenológica, e é o fato de olharmos para a percepção como lugar de onde 

brotam todas as significações, “a pátria de toda a verdade” (DUFRENNE; p.72; 1991). 

A percepção comum, onde a cultura tem maior influência, não consegue criar nenhum 

efeito de nulidade sobre as perspectivas ordinárias que o homem mantém na confluência 

de seus dias. A percepção estética, por outro lado, obriga ou requisita que efeitos de 

nulidade sejam aplicados, sabemos, contudo, com a ressalva de que “o maior 

ensinamento da redução é a impossibilidade de uma redução completa” (MERLEAU-

PONTY). Não devemos perder de vista que a postura de desinteresse conceitual nunca é 

integral, “o espectador não opera totalmente essa redução natural que constitui a atitude 

estética, [pois] ele não pode colocar inteiramente entre parênteses a crença espontânea 

no mundo” (DUFRENNE; p.63; 1972).  Mas sua incompletude não deve anular sua 

potência e nossa análise nos mostra exatamente isso: o quanto a experiência estética é 

uma ferramenta de alteridade poderosa em sua tentativa de desligamento da experiência 

comum com as coisas do mundo através da percepção, não do julgamento. “Essa 

abertura à diferença, ao novo, é essencial para que os sujeitos reconheçam a 

possibilidade de mudança, e qualquer transformação [...] começa por uma simples 

mudança de perspectiva [...]” (REIS; p.78; 2011). 

 Outra história, a de Diego, o monitor que expomos a trajetória de vida na 

primeira parte deste trabalho, nos fala sobre um tocante muito semelhante aos temas 

trazidos por Natália, que é essa troca de perspectiva. Ele conta que tudo mudou com a 

presença do circo, principalmente o que ele passou a esperar da vida e de si mesmo. 

“Aprendi muito no convívio com outras pessoas... Eu era aquela figura típica chamada 

de ‘pavio curto’, ficava revoltado quando brigava com alguém e interpretava qualquer 

desavença como uma ofensa mortal”, ele disse envergonhado. Perguntei o que estaria 

lhe fazendo agir diferente e ele respondeu: “Acho que amadureci aqui no ambiente do 

circo, sei como resolver as coisas com diplomacia. O circo te pede para ser assim, 

alguém com disciplina, responsabilidade e compromisso com os outros colegas e o 

próprio espetáculo. Acho que incorporei muito disso na minha personalidade, e olha que 

eu era o oposto”, ele riu satisfeito. Aproveitei a descontração e introduzi um assunto 

delicado que Diego já havia me contato anteriormente, a relação de seu pai com a não 
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aceitação da atividade circense, procurando saber se assim como o pai, ele também 

tinha preconcepções sobre o circo que se modificaram. 

– “Meu pai era capoeirista tradicional, ele era antiquado, por isso eu cresci 

marrento, que nem ele. Eu tinha vários preconceitos, era tão fechado para aquilo que 

não estava de acordo comigo, e podia ter arrumado problemas no circo se continuasse 

agindo assim com os outros. Por isso sei que sou outra pessoa hoje, estou tranquilo em 

qualquer situação. Eu já fazia dança na comunidade antes do circo, percebi que era eu 

que tinha dificuldade em lidar com certas coisas, e esses ambientes foram uma escola 

pra mim”, Diego contou.  

– “Nessa época da dança seu pai não criticava sua atividade artística?”, indaguei. 

– “Ele não gostava tanto, mas não foi como o circo... Para ele, eu vestir collant 

era o fim do mundo. É engraçado, mesmo assim, eu lembro de ter assistido quando era 

criança a um DVD do Cirque du Soleil que até hoje não sei de quem era, fiquei 

encantado querendo fazer tudo aquilo. Obviamente isso não existia na minha realidade, 

então acabei mais tarde entrando para a dança mesmo”, finalizou Diego.  

Não somente Diego, mas outros integrantes relataram que tiveram dificuldades 

com a família em relação à escolha pelo campo artístico. Os estereótipos são acionados 

camuflando-se de argumentos como preocupação pela instabilidade da profissão, mas 

que no fundo refletem ideias que remetem à “perda do futuro” profissional do indivíduo 

e ausência de uma moral dirigente, o que vincula características como bagunça, 

confusão, preguiça, falta de instrução ou regulamentação da profissão. 

Flávio, um aluno antigo do núcleo Santa Cruz que realiza as atividades na 

Quinta da Boa Vista revelou-me que, após sair e entrar no projeto por conta dessas 

dúvidas profissionais, deseja agora permanecer realmente no grupo para aprender as 

modalidades circenses e profissionalizar-se, considerando a UNICIRCO um meio sólido 

para isso. Querendo seguir carreira, o garoto anda correndo atrás de aprender tudo 

aquilo que ainda não sabe e até emocionou-se ao contar que nesse processo de 

aprimoramento sente uma pressão psicológica constante, uma força que emana tanto por 

parte do ambiente como de si mesmo, por ser alguém muito rigoroso com resultados. 

Ele diz que antes do circo praticou a dança durante anos e que por isso não consegue 

ver-se longe das atividades artísticas, por isso tenta fazer tudo corretamente na 
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UNICIRCO. Perguntei o que era mais interessante sobre a inserção da arte no seu 

cotidiano, ou se ele percebia outro impacto quando começou a praticar a dança. “Meu 

tio era professor de dança e me colocou para fazer também, acabei tomando muito 

gosto... Percebo que minha personalidade é outra hoje. Eu era tão diferente quando 

comecei! Claro, eu era mais novo, mas enxergava as coisas impulsivamente, já saindo 

julgando tudo, sabe? Não tinha calma para ouvir, esperar, ver, as coisas eram do meu 

jeito. Acho que a arte muda a forma de enxergar, traz mais amadurecimento”, ele conta.  

Revendo todos os relatos recolhidos, em que os questionamentos foram mais ou 

menos parecidos aos dos interlocutores aqui enfatizados, o que surge imediatamente nas 

falas tem uma similar direção. O grupo que iniciou em Santa Cruz demonstrou 

igualmente preocupações quanto a profissionalização, carreira, e preferiam atuar no 

campo artístico à outras opções comuns de emprego. A palavra aprendizado apareceu 

majoritariamente nos discursos, tanto do grupo principal como do grupo de Santa Cruz, 

assim como a acentuação da responsabilidade como algo constantemente presente. Um 

lugar como o circo exige dos alunos comprometimento com aquilo que ainda não 

conhecem, com a abertura ao novo, com a diminuição dos julgamentos, com o 

movimento da experimentação, e ainda, com a postura diplomática em vista das 

diferenças na convivência do processo criativo. Sem dúvidas, a construção de 

subjetividade que acontecerá num ambiente em que barreiras estão sendo construídas e 

diluídas a todo momento é bastante fértil. Não é surpresa que haja mudança de visão de 

mundo após o contato com o projeto, percebida pela grande maioria dos integrantes, já 

que a arte atua como um novo despertar para aqueles que aceitaram se aproximar do 

desconhecido.  

Gustavo, filho da professora de tecido Patrícia, confessou-me que talvez não siga 

a carreira de circense, como os pais desejam. Mas ele diz que adora escrever histórias, 

que seu passatempo é imaginar narrativas e que fica empolgado quando a escola lhe 

exige um dever de casa em que isso é pedido como tarefa. De uma forma ou de outra, 

Gustavo foi afetado pelo exercício imaginativo que a arte proporciona e revela que se 

diverte contando para os amigos sobre como é morar num circo e viver a “magia dos 

filmes” (disse ele) e a rotina dos treinos. Seus amigos já lhe indagaram sobre Gustavo 

estar numa espécie de trabalho, e como ele faria para brincar nesse contexto, mas o 

menino conta que considera o treino como um momento de ainda ser criança e brincar, 

só que a diferença é que ele brinca com o corpo e “mostra isso para as outras pessoas”, 
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diz ele. Gustavo falou que quando está no palco sente somente felicidade, e nada no 

mundo é igual a isso.  

Outros meninos usaram a palavra felicidade para descrever a emoção do 

momento em que estão criando para o espetáculo ou propriamente apresentando. “É 

como se eu estivesse conectado ao ato que faço, concentrado no movimento, e minha 

cabeça fica livre de outros pensamentos, eu me sinto feliz”, diz Juan, um dos alunos 

mais antigos do projeto. O monitor Michel conta que quando realiza suas aulas procura 

tornar o contato dos alunos com o meio artístico o mais lúdico possível, acreditando que 

a arte deve estar ligada a um componente existencial de satisfação dos impulsos 

criativos. Ele tenta associar arte à possibilidade de expressão, principalmente em seu 

projeto de circo individual, permitindo que os alunos fiquem mais à vontade para 

improvisarem formas de o corpo falar fora da cartilha estabelecida por ele mesmo. 

Michel diz que foi assim com ele quando começou a dançar, e gostaria de proporcionar 

a mesma experiência vibrante para outras pessoas. O rapaz afirma que também se 

percebe modificado pelo contexto artístico, se tornando uma pessoa muito mais sensível 

às influências que estão em seu entorno, porque aprendeu a olhar melhor o mundo e 

parar mais vezes para prestar atenção nele. 

Todos o nosso esforço culmina na ênfase da arte como esta força que realiza 

quase que espontaneamente uma redução do mundo dado à outra maneira de conhecê-

lo, a saber, a percepção. Vemos também indícios de que essa redução se expande para 

fora das dimensões que a lona do circo, no caso do projeto em análise por nós, acolhe, e 

que nossos interlocutores foram afetados não somente em qualidades socioeconômicas, 

mas enquanto sujeitos existenciais, como seres no mundo dotados da capacidade de 

significar repetidamente e ter ações mobilizadas por tais atos de significação que vão se 

construindo dia após dia. Esses indivíduos aproximam-se de um tipo de relação com o 

mundo em que o desprendimento das determinações constantes é necessário, e a arte foi 

a grande professora que passou a exigir tal exercício. A arte, muitas vezes, “propõe 

questões para o espectador [e criador] e o desafia a olhar determinada coisa por outros 

ângulos, mobilizando nele[s] a potência criativa que iniciada no olhar pode ser 

estendida para o plano das atitudes, pensamentos e ações” (REIS; p.78; 2011). Esta 

atitude estética e o que descende dela ainda é pouco estudado no âmbito da composição 

da subjetividade, o que para mim é uma pena, dado o que todo nosso trabalho de pensar 

a forma como se sentem os indivíduos aplacados pela arte mostrou. Nesse terreno fértil, 
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acredito que a antropologia ainda possa investigar o que é para o indivíduo esse 

extraordinário proporcionado pela arte, que tipo é de presença corporal é essa, e como 

isso afeta a vida das pessoas, tornando-as mais suscetíveis ao novo e a mudança. Como 

assegura Mathias, um jovem argentino que começou como aluno do projeto e hoje é 

professor de malabares: 

 “No circo, para evoluir é preciso, acima de tudo, se doar, estar à disposição e 

aberto para qualquer coisa”. E isso talvez explique muita coisa.  
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Capítulo 3 – A LIBERTAÇÃO DO CONCEITO 

“[...] meu corpo pode comportar 

segmentos tomados do corpo dos outros assim 

como minha substância passa para eles, o 

homem é espelho para o homem.”  

 

                                    Merleau-Ponty 

3.1 A experiência corporal  

 Iniciaremos, finalmente, a última parte de nossa investigação. Nela seguiremos 

vendo a percepção no âmbito artístico, mas agora observando seu desenvolvimento na 

corporeidade e como isso culmina no que chamarei de libertação do conceito, o estágio 

de maior distanciamento das amarras do objetivismo. Vimos até aqui as distinções entre 

a atitude estética e aquela em que passamos a maior parte do tempo, a ordinária, e de 

que forma elas podem atuar construindo nossa subjetividade. Em seguida, tivemos 

contato com alguns interlocutores de nosso campo proposto e vimos como a análise da 

redução fenomenológica se encaixa no contexto da produção ou da convivência com 

fenômenos artísticos, sendo uma potência para a transformação humana. 

 Proponho pensarmos nesse momento um pouco mais profundamente sobre a 

ideia de corpo como criador de sentidos, como um acontecimento da experiência e 

“veículo do ser no mundo a partir do qual o indivíduo se relaciona com as coisas e com 

os outros” (MERLEAU-PONTY; p.97; 1999). Essa noção anda de mãos dadas com a 

visão que exploramos em Dufrenne, e de que fala também Merleau-Ponty, de percepção 

“fundada na experiência do sujeito encarnado, do sujeito que olha, sente e, nessa 

experiência do corpo fenomenal, reconhece o espaço como expressivo e simbólico” 

(NÓBREGA; p.142; 2008). Os jovens do circo estudado tinham algo para falar sobre 

essa expressividade. Michel, o monitor, gostou de enfatizar o quanto a inserção de 

alunos no projeto pelo viés da descoberta é a coisa que mais o estimula a continuar 

ensinando. “Eu lembro que fiquei muito encantado com esse mundo quando comecei no 

circo, quero ensinar os outros para que possam sentir essa sensação de ‘se conhecer’ de 

outra forma”, ele disse. Perguntei que outra forma era essa de autoconhecimento que ele 

estava se referindo e Michel descreveu como uma forma em que várias possibilidades 

“se abrem para você, e você pode experimentar... ver como se sente”. Não quero 
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enfatizar novamente a questão da produção de uma subjetividade capaz do movimento 

de redução fenomenológico à toa. Existe uma ligação entre a operação da redução com 

esse tom da experimentação levantado por Michel que tem reverberação no corpo. Os 

processos de subjetivação que levam o corpo em consideração estão voltados para a 

experiência corporal neste mundo. Quando conseguimos através do estímulo sensível 

perceber o mundo fora da teia de significação usual que a consciência nos prende, 

somos transpassados corporalmente a experimentar inúmeros estímulos novos e 

surpreendentes, que temos que dar conta e organizar segundo um esquema inédito. 

Requisitando uma reorganização pelo sensível, o corpo passa a ser a matriz de 

referência, afastando a consciência dos atalhos de construção de significado em nós 

naturalizado. Nesta altura, a “percepção está relacionada à atitude corpórea. [...] A 

apreensão do sentido ou dos sentidos se faz pelo corpo, tratando-se de uma expressão 

criadora, a partir dos diferentes olhares sobre o mundo” (NÓBREGA; p. 142; 2008). 

Fazer contato com esse estado corporal retira o sujeito da “paralisia que impede toda 

potência de criação” (ANGELO; p. 31; 2009).  

 A partir dessas concepções, o filósofo Merleau-Ponty aponta o corpo como algo 

que estará sempre em movimento, portanto, dotado de “possibilidades de interpretação 

das diferentes situações existenciais” (NÓBREGA; p.142; 2008) conforme esse 

movimento é alterado. É um corpo encarnado no contexto mundano que se transforma 

conforme avança no desmantelamento de suas certezas. Se considerarmos esse corpo 

dinâmico, em movimento, vemos que: 

[...] a percepção remete às incertezas, ao indeterminado, delineando assim o 

processo de comunicação entre o dado e o evocado. A fé perceptiva é uma 

adesão ao mundo, à realidade tal como vemos. No entanto, a percepção exige 

o exame radical da nossa existência por meio do corpo e da imputação de 

sentidos (NÓBREGA; p.142; 2008). 

 Isso me lembra certo dia que perguntado sobre como era fazer parte do 

espetáculo, um aluno me contou que teve dificuldades em desenvolver sua emoção e 

expressividade para o palco, apesar dos inúmeros treinos que realizava. Sua função era 

bastante importante dentro do show e era preciso que ele trouxesse carga sensível 

suficiente como intérprete para fazer jus a narrativa. Ele explicou que só conseguiu 

chegar a um bom resultado quando parou de tentar, segundo sua leitura, “compreender 

racionalmente o personagem”. Perguntei o que ele havia feito afinal, e ele disse que 

buscou se aproximar do era viver como o personagem em questão, e assim foi “ficando 
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mais confortável atuar” e expressar-se através de uma figura estranha até então. O 

desconforto em não conseguir interpretar o personagem exigido pelo show cessou na 

hora em que houve mais envolvimento com as características sensíveis dele, capazes de 

serem experimentadas corporalmente, permitindo uma outra aproximação de 

significado. Assim como esse aluno relata um certo desligamento necessário “de si”, 

outros alunos também afirmaram que o corpo precisa adaptar-se a exigências novas, 

tanto psicológicas, na superação de certas determinações que o “eu” procura manter, 

quanto físicas, segundo um aprendizado motor. Sobre este último, os meninos do 

malabares relataram, por exemplo, que não é possível realizar os movimentos sem que 

os olhos aprendam a ver como um todo, desfocando de um ponto para uma imagem 

global e espacial das movimentações, por exemplo. Sendo o movimento e o sentir 

determinantes para experiência perceptiva – que é experiência corporal – a arte, por 

valorizar ilustremente o sentir, e no caso de diversas artes, também o movimento, 

compreende um trabalho que mobiliza intensamente experiências perceptivas.  

Merleau-Ponty, bem como outros autores da tradição fenomenológica, ressaltam 

como a ciência ocupou em nossa sociedade o referencial explicativo das coisas. O 

mundo cultural ocidental é permeado pelo conjunto e soma das descobertas científicas 

que pretendem fornecer embasamento universal do porquê as coisas são como são, até 

mesmo os fenômenos psíquicos subjetivos estiveram sujeitos à tal processamento 

objetivo. Para Merleau-Ponty,  

a percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é 

porque o saber científico desloca a experiência e porque desaprendemos a 

ver, a ouvir e, em geral, a sentir, para deduzir de nossa organização corporal e 

do mundo tal como concebe o físico aquilo que devemos ver, ouvir e sentir 

[Merleau-Ponty citado por Nóbrega; p.308). Desaprendemos a conviver com 

a realidade corpórea, com a experiência dos sentidos, pois privilegiamos uma 

razão sem corpo (NÓBREGA; p.142; 2008). 

 

 Conversando com uma garota do pedagógico que entrou no projeto há somente 

dois meses ouvi que quando você “começa a se relacionar mais com seu corpo, conhece 

melhor seus sentimentos e outras coisas que tem acontecido contigo”. Ela começou se 

interessando pela ideia de dançar e hoje é adepta de outras modalidades do circo. A 

menina diz que não imaginava que ia sentir-se “tão bem” ao começar, ela aponta que 

sua saúde mental melhorou quando seu corpo passou a ser trabalhado diariamente, 

sendo colocado em situações e movimentações mais livres, pois habitando seu próprio 
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corpo para registrar e olhar o sensível, enxergou coisas sobre si que naturalmente no dia 

a dia não conseguia. A dança e as atividades cênicas similares mostram-nos ainda mais 

[que a arte no geral] como o estético contém uma camada importante de ligação com a 

corporalidade, sendo a “possibilidade de arte encarnada no corpo” (DANTAS; p.24; 

1999). Ao mesmo tempo em que o artista se realiza em movimentações e atos que 

partem de seu entendimento e subjetividade, ele é a tela na qual o espectador, que 

também inclui o próprio artista, enxerga a expressividade e os conteúdos artísticos. Ele 

produz e pode colher simultaneamente, num entrelaçamento de estímulos que vão e 

voltam para dentro e para fora. Para o expectador, a experiência em direção ao sensível 

pede que ele ative multiplamente diversos sentidos: 

 Quando assisto a uma dança, sou enlaçado pela visão de suas imagens vivas; 

pela audição da música que o dançarino segue, sou mobilizado por seus 

movimentos, que por um milagre da cinestesia reverberam quase 

imperceptivelmente em meu corpo, de modo que nessa experiência o corpo é 

levado a uma apoteose do sensível e se torna capaz, por incríveis 

transposições intersensoriais, de ‘ver a música e escutar a dança’ (REIS; 

p.80; 2011). 

A comunicação, nesse tipo de arte, acontece sobretudo pelo sentido que emerge na 

intercorporeidade quando o sujeito se auto estetiza e oferta seu corpo ao mundo.  

3.2 Emancipação do sujeito 

Lembremos mais uma vez que nessa estetização do corpo é preciso que o sujeito 

se afaste do estado usual com que está acostumado a habitar seu corpo e desprenda 

outra atenção. Esta presença corporal alternativa que propõe o uso da sensibilidade 

acima de tudo, trabalha uma reflexividade corporal, como aponta Merleau-Ponty, que 

está longe da reflexividade comum. A menina que nos falou há pouco chama atenção 

para esta capacidade de a arte realizar um outro tipo de zona reflexiva. O “entender 

outras coisas que acontecem contigo”, explicado por ela, tem a ver exatamente com esse 

nível de conhecimento de que falamos. O corpo consegue aprender e desenvolver 

processos totalmente únicos e singulares por via de uma consciência corporal 

presentificada e ancorada no aqui e agora. A arte acaba por ser um otimizador para o 

autoconhecimento quando força o sujeito a interagir consigo mesmo diferentemente, ela 

“está colocada como campo de possibilidades para a experiência do sensível [...] como 

reflexão corporal” (NÓBREGA; p.143; 2008). Quando trabalha com essas ideias, 

Merleau-Ponty quer fugir de uma leitura husserliana do sujeito enquanto transcendental 
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para enxergá-lo como um homem total, para qual o mundo e sua subjetividade estão 

sempre numa relação mediada pela presença corporal, devolvendo assim para a 

existência a deposição das essências. É uma “nova concepção antropológica, imersa no 

esforço de pensar o homem na sua unidade carnal [...] e a partir da pressuposição de um 

cogito “encarnado”, de um corpo que se reempossa na consciência” (PEREIRA; p.206; 

2009).  

A perspectiva fenomenológica do mundo pretende, dessa maneira, não cometer 

o equívoco do modelo explicativo da ciência que imputa um mundo objetivado para o 

sujeito, e por isso, faz “sobressair a dimensão fenomenal mundana (PEREIRA; p.206; 

2009). Essa potencialidade do corpo faz dele um locus de nascimento para os sentidos, 

por onde se anunciam coisas e observa-se o que é enunciado por outros corpos. Se 

anteriormente tentamos descontruir a ideia de que as significações estão prontas no 

mundo ou que os sistemas de pressupostos científicos são a leitura fidedigna da 

realidade tal como ela é, chegamos agora ao ponto de convergência dessas questões, o 

corpo. Ao apontarmos que uma aproximação do mundo pautada pelas qualidades 

sensíveis é capaz de estar em maior harmonia com a existência fenomenal e que a arte é 

um veículo que aciona esse mecanismo de privilégio à percepção sensível, devemos 

entender que o meio para tais acontecimentos se dá na corporalidade. Com a redução 

fenomenológica em jogo, conseguimos olhar para os aspectos sensíveis melhor e 

ultrapassamos, em certa medida, as determinações que nos envolvem. Mas para fazê-lo, 

o corpo, que está encarnado num tecido de tempo e espaço específico – e nunca poderá 

sequer ser capaz de fugir deste fato incontornável – deve abrir-se para o mundo ao 

mesmo tempo em que se olha, examina e percebe-se situado perante as coisas. E deve-

se notar que o corpo será sempre poroso em certo sentido, esse é seu estado de ser, mas 

se ele estará voltado para relações de vivências encarnadas ou para esquema conceituais 

predeterminados dependerá da postura desprendida no estabelecimento da experiência 

epistemológica no mundo. 

 O grande triunfo, a qual chamei de libertação do conceito, é somente a 

consequência natural de todas as etapas que deliberamos nessa investigação. A redução 

tem valor porque tenta corajosamente, mesmo sabendo que é impossível, libertar-se da 

sombra das determinações. Conseguir lidar com o corpo da forma como Merleau-Ponty 

nos fala é esmaecer o conceito e dar primazia à sensoriabilidade.  

A coexistência íntima e interna entre mundo e corpo caucionam que este 

último se converta em meio privilegiado de o ser humano obter um 
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manancial de significâncias provenientes do tecido sólido da realidade; a 

relação da consciência com o mundo é, assim, estabelecida pela mediação do 

corpo próprio (PEREIRA; p.206; 2009). 

 Em meu campo pude notar a relevância do corpo e passei, assim, a indagar-me 

sobre ele. “O que pode o corpo?”, muitos já indagaram na literatura acadêmica e eu 

repito uma vez mais. Tantos autores da antropologia trataram de demonstraram como o 

entendimento de “pessoa” determina o tratamento que se tem para com o corpo. No 

caso do campo pesquisado, sabemos que ele é 

o instrumento de trabalho de todo artista [...] e é através dele que o circense 

projeta e expressa o seu mundo. Por isso este corpo, como qualquer outro, 

precisa de cuidados, pois nele está a chave que sustenta toda a experiência 

circense ao longo dos anos e é nele também que se preserva a memória de um 

povo na experiência de uma cultura (ANGELO; p.46; 2009). 

Ao observar a rotina de treinos ficou evidente como a criação e fabricação diária do 

corpo é uma atividade que estabelece muito mais atenção e diálogo deste corpo com o 

indivíduo. O coordenador dos treinos (que no passado fora um atleta olímpico) 

enfatizava dia após dia que o treino tinha toda uma composição específica e, por isso, 

exigia que os alunos realizassem os procedimentos corretos. Quando alguém 

eventualmente chegava atrasado, por exemplo, não poderia passar direto para a aula 

com os outros alunos, ele deveria antes seguir o protocolo de exercícios, pois este 

garantiria a correta inserção daquele corpo no espaço coletivo, tanto no aspecto físico 

como na adequação da sensibilidade para o ambiente artístico.  

Notei também que o coordenador preocupava-se com o aspecto emocional dos 

alunos e acompanhava ocasionalmente os problemas pessoais que pudessem interferir 

em suas performances, conversando sobre seus desejos, aconselhando-os sobre a 

carreira, discutindo a pressão da família e as dúvidas internas deles, algo que julguei 

seguir uma linha diferente de outros projetos sociais profissionalizantes. O fato de os 

treinos serem intensivos durante toda a semana, incluindo finais de semana e feriado, 

cria um intenso relacionamento entre professores, coordenadores e alunos. Como disse 

o jovem professor Mathias, “depois de um tempo o circo se torna uma verdadeira 

família”, pois é ali que se passa a maior parte do tempo, onde vive-se uma gama de 

situações surpreendentes que necessitam de suporte.  

 Como dissemos, a construção ininterrupta do corpo para o artista criador atenta-

nos que os aprendizados que são gerados equilibrando-se em cima da corda bamba ou 

representando o papel do vilão dentro da narrativa do show estão em constante devir. O 
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corpo do espectador de arte também sofre mudança a cada contato novo com o estético, 

pois seu corpo se torna poroso às qualidades sensíveis. Um quadro que vemos no museu 

pode suscitar milhares de interpretações, mas provavelmente o espectador irá perceber 

duas ou três, no máximo. Possivelmente, caso ele revisite a obra após algum tempo com 

uma nova referência de informações sensíveis ou composição existencial, a conexão de 

significado com a obra será de ordem diferente à anterior. O homem visto como um 

projeto nunca finalizado e que se encontra a mercê de suas experiências tem a 

possibilidade de ser múltiplo e reinventar-se. A “ânima” que a percepção estética usa 

para dar vida poderá ser alterada continuamente segundo referenciais situacionais, e seu 

valor reside nesta estrutura amórfica e revolta à calcificação. 

O circo que tive contato contribui para nossa reflexão principalmente através do 

relato de alguns alunos que contaram-nos sobre suas experiências e percepções sobre a 

arte em suas vidas. Pudemos mapear algum entrelaçamento entre arte e processo de 

subjetivação, evidenciando o caráter transformacional dos fenômenos artísticos no 

âmbito existencial. “Este corpo que escapa, que se liberta das amarras que o prende ao 

cárcere das vivências cotidianas” (ANGELO; p.84; 2009) tem a potência para uma nova 

vida, revelando um “ambiente favorável as criações” (IDEM). Assim, se partimos da 

ideia merleau-pontyana do corpo como ponto multifocal que atua como expressividade 

e mediador no mundo, podemos ler a fabricação deste corpo impulsionada pela atitude 

estética requisitada pela arte. O projeto estudado, UNICIRCO, se pensa através de uma 

filosofia globalizante de envolver o indivíduo no trabalho de sua sensibilidade como um 

todo, para que possa desenvolver diálogo com diversos aspectos de seu “eu”. Essa 

intenção nos lembra a maneira como a arte atua como um todo: cada experiência no 

campo artístico irrompe em uma relação vivida “por intermédio duma prescrição do 

humano enquanto estrutura holística significante existencialmente situada” (PEREIRA; 

p.209; 2009), de forma que as essências enquanto qualidades sensíveis sejam 

encontradas na confluência da relação estabelecida na experiência, e não fora dela.  

Assim, a dimensão corpórea quer recusar as essências puras e antevistas e o 

meio para tal é o uso presente desse próprio corpo que se realiza na percepção. A 

experiência mundana perceptiva “promove a reabilitação do corpo e dos sentidos, 

remetidos para desempenhos menores” (PEREIRA; p.208; 2009) em parte da herança 

filosófica, e consequentemente trabalha continuamente a sensibilidade. O fruto desse 

processo se instaura também no que Merleau-Ponty chamou de um cogito existencial. 

Para o filósofo, “o logos estético exprime o universo da corporeidade, da sensibilidade, 
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dos afetos, do ser humano em movimento no mundo, imerso na cultura e na história, 

criando e recriando, comunicando-se e expressando-se” (NÓBREGA; p.143; 2008). Na 

perspectiva fenomenológica, então, a maior liberdade na constituição dos sentidos é 

realizada através da percepção.  

A arte em função do corpo, em pacto com a percepção, proporciona a 

experimentação de sensações altamente inesperadas que são verdadeiros momentos de 

quebra de expectativas. A sensação, fazendo parte do campo perceptivo, “possui uma 

significância [...], está [sempre] grávida de um sentido” (PEREIRA; p.206; 2009), e isso 

implica dizer que o destino de um personagem que estamos envolvidos 

emocionalmente, as feições amáveis de um senhor pintado num quadro ou a neblina que 

cobre as montanhas no cenário de um filme nos tocam criando, por exemplo, sensações 

de angústia, alívio ou melancolia, compondo sentidos únicos de relação com o mundo – 

no encontro das coisas e minha subjetividade. Adquirimos certo estilo de visão e 

enriquecemos ele a cada encontro, e no caso das obras de arte, elas também se 

constituem “a partir da experiência vivida, e é essa modulação existencial que torna a 

narrativa ou o quadro significativo para nós” (NÓBREGA; p. 143; 2008).  

Com poucas pesquisas diretamente na área que busca compreender tais 

processos de subjetivação pela arte numa descrição epistemológica, a fenomenologia 

forneceu para nós matéria e instrumentação para abordarmos esta temática ainda tão 

isolada num nicho pequeno. Não poderíamos ter deixado de levantar a percepção 

interna de quem passa por esses processos acreditando que estes relatos puderam nos 

ajudar a compreender melhor uma possível mudança operada pela arte nas 

subjetividades que atuam sob a atitude estética. O corpo que situa-se no devir e aceita 

que seja feita uma escultura de si a partir de processos nunca acabados conversará 

consigo e com o mundo a partir dessa relação, instituindo-a por uma perspectiva estética 

e sensível. Como vimos, a arte é um caminho e um treino para o contato com tal 

sensorialidade, e sabemos que “no esforço por habitar cada situação [...], dotado de 

outra qualidade de presença, que cada indivíduo apropria dos recursos dos quais dispõe 

para se superar” (ANGELO; p.6; 2009). Quando as pessoas vão ao circo, ao museu, 

assistem a uma peça ou um filme, algo de valioso acontece, e precisamos olhar mais 

vezes e com maior atenção esse momento para conseguir melhor explica-lo. O que não 

devemos é negligenciar o estudo, em nossa sociedade contemporânea, do impacto da 

arte na subjetividade dos indivíduos, é preciso levar em consideração o que acontece no 

momento estético e como os agentes interpretam esse acontecimento. No ambiente do 
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circo, “o espetáculo promove uma experiência para o expectador nos instantes do 

suspense de uma respiração ou no embalo dos risos. Esta experiência ocorre no contato 

com as suas sensações desdobradas em amplo imaginário sobre as possibilidades de 

movimento sugeridas em seu próprio corpo” (ANGELO; p.6; 2009). Mas não só esse 

corpo sofre as sensações despertadas pelo contato com a arte, o corpo do criador, do 

artista, que está sob envolvimento diário com tal esfera também o ensina e o força a sair 

das zonas conhecidas para experimentação da surpresa e de uma nova beleza para 

encantar-se.   

Numa sociedade em que o corpo se encontra descolado da mente e somos 

fragmentados continuamente, o distanciamento de um modelo de sujeito conceitual e 

acabado e a aproximação de um que é capaz de entender-se como estrutura integrada e 

em formação contínua abre-nos à possibilidade de outras esculturas de nós mesmos. 

Nos termos de nosso campo, o corpo que cria no circo ou que frequenta o circo “expõe 

outra estética da existência ao se desnudar em seus movimentos pelo terreno do sublime 

ou do jocoso” (ANGELO; p.7; 2009). Este corpo identifica na experiência um jeito 

renovador de se situar no mundo. Assim, a experiência estética é um modo de vida e 

está para além dos limites da arte, ela é a potência de criação, a potência de libertação, 

ela é, enfim, a potência para outra relação existencial. 

Por fim, gostaria de ressaltar o quanto a perspectiva de autores como Dufrenne e 

Merleau-Ponty acerca do entendimento do homem como um todo holístico conferem 

estatuto de importância para o corpo, dando a ele – através das faculdades sensíveis – a 

capacidade de florescer como o berço de toda a significação diversa humana. Se muitas 

vezes tentamos, através de determinações científicas, explicar o mundo com aquilo que 

chamamos de verdades e até mesmo descrevermos nossos fenômenos cognitivos 

segundo uma soma de desempenhos mecânicos e estímulos-resposta, precisamos ser 

lembrados continuamente o quanto a “atividade intelectual humana não se reduz à 

modelizações dos mecanismos neurais elementares” (PEREIRA; p.210; 2009). A 

consciência não é apenas um jogo de neurônios e não se comprime em um punhado de 

determinações, ela é como muito bem aponta Pereira, o cogito encarnado. 
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Considerações Finais 

 Espero, agora, que o leitor que chegou até este ponto tenha conseguido 

compreender satisfatoriamente o movimento proposto pela pesquisa e o por quê de 

colocarmos em diálogo algumas importantes temáticas aparentemente distantes da 

antropologia. Para tal, nos apropriamos das ideias da fenomenologia e procuramos 

primeiramente compreender a passagem da experiência ordinária para a experiência 

estética, através de Mikel Dufrenne. Discutimos em que ponto essas experiências 

marcam entre si distinções de atitude e posição do humano perante o mundo e 

evidenciamos os diferentes referenciais que guiam o sujeito em cada uma delas.  Com 

isso, trouxemos para jogo a noção de fenômeno e percepção, pensando-os na imbricação 

dos sentidos com a formação de sensibilidades específicas. Conhecemos o campo que 

nos serviria posteriormente para enfatizar que a interação entre arte e processos de 

subjetivação deveria ser melhor explorada pelo estudo acadêmico, dada a complexidade 

e os meandros do que é a formação de subjetividade.  

 Num segundo momento, exploramos o significado da redução fenomenológica e 

como ela se apresenta na forma de uma ferramenta de criação de novos sentidos pela via 

da dissolução de predeterminações e o contato com o mundo fenomênico. Vimos que a 

arte realiza um papel único e poderoso como gatilho desta redução, afirmando por 

excelência a união do homem com o sensível. A expansão dessa vivência com a arte 

“para a vida” confere ao sujeito a capacidade de experimentar a experiência estética 

quase que configurada como um modo de vida. Pensando nisso, pudemos ouvir de 

figuras centrais trazidas pela pesquisa o reconhecimento de que se sentem mudadas pelo 

contexto artístico da qual fazem parte, passando a se encararem como pessoas mais 

autônomas e aptas para lidar com a diversidade de situações existenciais e mundanas.  

Já a parte final de nossa pesquisa tratou do entrelaçamento da corporalidade com 

a experiência estética, um diálogo que coloca o corpo no centro de nossa leitura 

epistemológica. O homem só olha e é olhado a partir de uma visão contextualizada, ou 

seja, a inserção dos corpos nas experiências próprias com o mundo é a fonte que molda 

o pensamento, o sentir e o agir humano. A partir disso, vimos que nosso corpo físico, 

nossos sentidos, são como vias de acesso para as vivências e são tidos como primordiais 

para o contato com a esfera fenomênica das coisas.  
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Destarte, nosso esforço nessa trajetória foi o de atentar para a dimensão 

experiencial do conhecimento e apontar para como sentem as pessoas que vivenciam a 

arte no cotidiano de suas vidas. Nossas análises etnográficas ou textuais tentaram 

demonstrar que “criar é olhar diretamente para a corrente experiencial (...) e prestar 

atenção ao que se está sentindo, de modo a produzir novos significados através de novos 

símbolos em interação com as experiências...” (PUENTE citado por DUARTE JR.; 

p.33; 1988). 

A experiência estética reside numa relação entre as coisas e o sujeito, assim 

como toda experiência do homem no mundo. Mas a potência do estético se encontra na 

projeção de si para um lugar anterior ao conceito, a valoração na atitude estética 

submete a razão à outras regras, a saber, a imediatidade, a intuitividade e a 

emocionalidade. Essa experiência privilegia o sensível e, por isso, se concentra somente 

na relação de fato, tendo-a como referência. Acreditamos que para o homem valorar é 

necessário e indiscutível, pois frente ao mundo “o homem se pergunta acerca do valor 

(do significado) que as coisas têm em relação à sua vida” (DUARTE JR.; p.36; 1988). 

Sabemos que esse processo de subjetivação é transpassado pelas comunidades humanas, 

e que os valores surgem do grupo social. O homem tem em si a necessidade de criar 

esquemas explicativos, e como ele o faz é diversificado, a partir da cultura na qual está 

inserido. O que exploramos aqui é como esses esquemas se apresentam na sociedade 

ocidental como detentores de uma verdade universal, pautada pela objetividade da 

ciência e, assim sendo, como poderiam ser em algum nível superados, já que a 

objetividade é uma farsa quando nos aproximamos do fenômeno. A experiência estética 

parece ser o máximo que podemos fazer nessa direção, isso porque, engrandecendo a 

percepção dos fenômenos, ela afirma a dissolução e a construção de novos horizontes.  

O apelo que muitos desses autores parecem fazer e que me saltaram aos olhos 

quando iniciei minha pesquisa é que, mais do que a educação da sensibilidade artística 

se gera na convivência com a arte, o verdadeiro salto soa ético, se mostrando como uma 

outra possibilidade de existência, um outra noção dos processos de subjetivação e 

aprendizagem humana. 
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