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1.0. INTRODUÇÃO 

O que vim buscar no curso de artes aplicadas? O que atraiu o meu olhar? Quais foram minhas 

dificuldades, meus desejos, minhas vivências no decorrer do curso? Essas e outras questões 

precisavam ser respondidas antes de iniciar meu Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. Foi 

necessário olhar para todo percurso e buscar as respostas para inserir-me de fato nessa 

caminhada. Meu principal desejo ao pensar no objeto de pesquisa do TCC era falar de algo 

que fizesse parte do meu trajeto, algo que fizesse parte da minha história como aluna e de 

todo o aprendizado que tive a chance de obter no transcorrer desta caminhada. E, ao revisitar 

minhas memórias, deparei-me com um assunto que esteve o tempo todo presente: o ato 

criativo. 

Vivi a angústia do momento criativo em quase todas as experiências como aluna e busquei 

tomar consciência dos motivos que impediam essa realização. Observei essa mesma angústia 

na vivência de muitos colegas e decidi buscar algumas respostas acreditando, assim, ser capaz 

de desmistificar esse "fantasma" que atormenta não só a maioria dos artistas, mas tira a 

chance do ser humano exercer suas potencialidades. 

Baseada nesse contexto e tendo em vista essa dificuldade de criar, resolvi elaborar meu 

Trabalho de Conclusão de Curso nessa direção. Assim, este trabalho tem como objetivo 

refletir sobre o ato criativo como um pré-requisito indispensável na construção de minha 

identidade artística e, de posse desta identidade, retratá-la em minhas criações. Para tal 

empreendimento, utilizo como arcabouço teórico as obras Criatividade e Processos de 

Criação, de Fayga Ostrower, e Ser Criativo, de Stephen Nachmanovitch, além das minhas 

próprias vivências durante o curso de Artes Aplicadas em Cerâmica. 

Como processo metodológico, segui as seguintes etapas: junto às minhas próprias reflexões, 

expus o conteúdo teórico das obras dos autores supracitados e produzi algumas peças de 

cerâmica refletindo sobre as primeiras descobertas do meu processo criativo. 

Ao finalizar esse projeto concluí que o elemento essencial ao ato criativo é o respeito à 

individualidade do ser que tem em suas vivências o principal ingrediente para suas 

potencialidades criativas e estar aberto às fontes interiores da criação espontânea nos permite 

viver de forma autêntica e plena. 
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2.0. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Reflexões sobre o ato criativo 

“Quanto mais predomina a razão crítica, mais a vida se 

empobrece; mas quanto mais aptos formos a tornar 

consciente o que é inconsciente, maior parcela de vida 

integraremos." 

(C. G. Jung) 

O que vim buscar no curso de artes? Qual habilidade possuo para justificar minha entrada em 

um curso tão distante de minha realidade? Se essa habilidade existe como posso descobri-la? 

Qual é e o que poderia ajudar a manifestação deste desejo de criar? Que desejo é esse que se 

apossou de mim, que está preso nas minhas entranhas e que me trouxe até aqui? Como 

manifestá-lo? 

O tempo todo sentia que algo maior do que eu mesma me movia. Apesar de todas as palavras 

contrárias da minha mente, todas as dúvidas e devaneios, ousei participar desse mundo que 

nada tinha em comum com minha realidade. Mundo esse que me encantou e atemorizou. 

Encantou por começar a trazer de volta algo que tinha se perdido: minha essência e seus 

atributos, simplicidade e beleza. Atemorizou por me obrigar a olhar para dentro de mim 

mesma e descobrir fantasmas que insistiam todo o tempo em dissuadir-me, em mostrar minha 

"incompetência", me induzindo a fazer comparações, julgamentos e me fazendo sentir muito 

aquém de todos meus colegas. Atemorizou por me deixar nua diante de mim mesma, 

colocando à mostra compartimentos que eu desconhecia até então. Faces que só me 

distanciavam do objetivo cobiçado: arte e criatividade. 

Nunca desenhei, e isso foi um dos maiores "monstros" que me vi obrigada a enfrentar. Nunca 

tive nenhuma habilidade manual que justificasse minha repentina atração por essa área. Fui às 

cegas por um caminho que só existia na minha intuição. Nessa investida fui me descobrindo. 

Descobri vulnerabilidades, desejos, sentimentos e dificuldades que até então estavam ocultas. 

Descobri uma fortaleza ao meu redor que, ao invés de proteger, impedia minha criatividade, e 

esse mundo protegido, perfeito e idealizado não me permitia ousar. Eu era escrava de mim e 

de minhas crenças. Percebi com o tempo que, para conseguir ser eu mesma e deixar a vida e a 

arte fluir, teria de desconstruir-me, colocar abaixo toda essa estrutura rígida de conceitos 

arraigados, expor tudo aquilo que sempre escondi, minhas vulnerabilidades.  
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Essa angústia, presente em todos os períodos do curso de artes, e a busca por respostas me 

fizeram encontrar uma "Esther" fragmentada com sentimentos diversos, contraditórios e 

ambíguos, desvendando conflitos internos até então ocultos. 

Mas afinal o que é a arte? Ela também não tem suas ambiguidades? Essa outra pergunta, sobre 

a qual nós alunos fomos muitas vezes induzidos a refletir, trouxe-me respostas divergentes e 

contraditórias. Segundo alguns conceitos vistos durante o curso, aceitava-se como obras de 

arte somente aquilo que era ditado como tal, por ter sido produzido por “um Michelangelo”, 

por exemplo, ou por estar num museu. Isso é que, também no meu entendimento, conferia um 

estatuto de arte a um objeto. Mas aprendi que a arte tem uma amplitude muito maior e é 

realmente difícil chegar a somente uma resposta. 

Na antiguidade, a obra-prima era aquela que coroava o aprendizado de um ofício. Assim, um 

verdadeiro artista era o artesão que dominava completamente as técnicas de seu ofício e que 

representava fielmente a imagem do objeto.  

Em outro momento da história, no Movimento Impressionista, houve um conflito entre as 

obras que eram produzidas e os critérios estabelecidos para julgá-las, assim, as obras de 

pintores como Van Gogh e Cézanne, por exemplo, só foram reconhecidas tardiamente. Na 

realidade, o público e os críticos da época ressentiram-se da quebra de um referencial comum 

e culturalmente estabelecido. Como dar um status de arte a um objeto que estava totalmente 

contrário as ordens estabelecidas e que não seguia os padrões academicistas da época? A 

originalidade na arte ou em qualquer outra atividade não era tida como qualidade, nem sequer 

como aspiração.  

Atualmente, os profissionais do discurso possuem critérios mais diversos e menos precisos 

em seus julgamentos, critérios que não são apenas o do saber fazer.  

As várias discussões que tivemos em sala de aula, junto ao competente professor Ricardo 

Coelho, mostraram que os limites da arte são imprecisos e o conhecimento desses conceitos 

me fizeram desmistificar essa aura de superioridade e distanciamento da arte. Fui 

compreendendo que era desnecessário respostas concretas a respeito do tema. Entendi que 

uma obra de arte pode ser feia ou desagradável e, no entanto, profundamente comovente, 

como também pode ser apuradamente elaborada e ser insípida.  A obra não precisa ser 

"bonita" para ter beleza. Há belezas que retratam e desencadeiam emoções, assim como há 
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belezas que retratam e desencadeiam ideias. Imperativo seria despir-me dos pré-julgamentos e 

usar de sensibilidade e senso crítico, deixar-me assim ser seduzida ou não, mas permitir que a 

arte fale por si. Comecei, assim, a ter um novo olhar sobre a arte e o mundo. Essa 

proximidade e esse novo olhar contribuíram para o processo de transformação que comecei 

em busca da arte e do desenvolvimento da criatividade. 

Estou vivendo uma “fase embrionária” à procura da minha identidade artística e me libertando 

de algumas crenças e condicionamentos no intuito de deixar essa semente germinar. Nessa 

caminhada, descobri que a arte nos abre para outras possibilidades. No meu mundo de crenças 

limitantes, eu não me permitia perder o controle, assumindo uma postura rígida que me 

distanciava mais e mais do objetivo cobiçado: minha criatividade. O momento da criação 

tornou-se, de fato, uma das minhas principais reflexões durante todo o período da 

universidade. Foi por intermédio dessas reflexões que passei a me conhecer mais. O 

autoconhecimento tornou-se minha meta. O medo de me expor tornou-se uma fobia, que só 

me afastava das minhas aspirações. Nossa essência é pura criatividade. O momento mágico da 

criação é a expressão da nossa própria alma. O que nos impede de viver plenamente nosso 

potencial criativo é o medo de errar, de sermos autênticos, de não sermos aprovados pelos 

outros e o excesso de perfeccionismo e vaidade. Carregava todas essas questões e precisava 

trabalhar em cima de cada uma delas, ter consciência da sua atuação para depois transformá-

las.  

Segundo o cientista e escritor americano Deepak Chopra: 

[...] A fonte de toda a criação é a conscientização pura... a potencialidade pura que 

busca expressar-se do não manifesto ao manifesto [...]. É o campo de todas as 

possibilidades e da criatividade infinita. Consciência pura é a nossa essência 

espiritual [...]. Quando você descobre sua natureza essencial, quando sabe quem 

realmente é, encontra toda a sua potencialidade [...]. 

[...] Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da 

potencialidade pura é o próprio Eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira 

natureza - o próprio Eu - mais se aproxima do campo da potencialidade pura. 

Na experiência do Eu, chamada auto-referência, nosso ponto de referência interior é 

o espírito e não aquilo que nos rodeia. O seu oposto é o objeto-referência, cujo ponto 

de referência interior é o ego. Na experiência do objeto-referência nos deixamos 

influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior: pelas situações, 

circunstâncias, pessoas, coisas. Neste estado buscamos incessantemente a aprovação 
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dos outros: nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, 

porque fundamentam-se no medo. No objeto-referência nossa tendência é querer 

controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações - 

necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas - estão baseadas 

no medo. Esse tipo de força não é da potencialidade pura, o poder do Eu, o poder 

real. Se experimentamos o poder do Eu, não há medo, não há compulsão para o 

controle, não há esforço para obter aprovação, ou para conseguir o poder externo 

[...] (CHOPRA, 2001, p..13, 15 e 16). 

Vivi conscientemente essa situação. Passei por cada um desses sentimentos. Tudo ficou muito 

claro intelectualmente, mas enquanto não me desintegrasse ficaria à mercê do ego. Em vários 

momentos pensei em desistir, questionei se era esse mesmo o meu caminho, mas resolvi 

insistir nele a fim de voltar para o lado de dentro e renascer com mais liberdade. Poderia ter 

cursado filosofia, psicologia, áreas em que, com certeza, teria êxito. Mas busquei algo 

totalmente novo, como se eu quisesse provar que essa potencialidade estava encoberta e que, 

quando conseguisse jogar, de fato, minha máscara ao vento, teria minha metamorfose e 

conseguiria voar. Ao buscar algo tão novo e que parecia tão distante de mim, ao arriscar-me 

no campo da arte, descobri a razão verdadeira da minha busca, percebi que todas essas feridas 

que tive a chance de conhecer, eram fragmentos necessários para deixar renascer minha 

identidade. Decidi, internamente, enfrentar as tempestades, assumir o comando do meu barco 

e levá-lo em outras direções para descobrir de fato a que vim. Ansiava por novos ventos e 

decidi livrar-me de verdades absolutas e enfrentar todas as dores de uma transformação. 

Almejava um mar aberto e, para tê-lo, desatraquei meu barco e fui em busca de novos ventos, 

buscando meu passado para ser capaz de jogar ao mar armas que criei e máscaras que já não 

me serviam. 

A partir de todos esses fragmentos apreendidos nesse caminho pela busca da criatividade, vejo 

que, hoje, algo vem se consolidando no meu processo de criação. Assim, dei início ao meu 

trabalho de conclusão de curso, munida dessas ferramentas que desenvolvi no meu percurso. 

Minha principal ferramenta é a ousadia de ser eu mesma, sem preconceitos e julgamentos. É 

falar de mim, não como uma ególatra, mas como alguém que tem uma intensa necessidade de 

se expressar artisticamente e deixar vir à tona toda essa criatividade negada. 
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2.2. Referencial teórico 

"A criação do novo não é conquista do intelecto, mas do 

instinto de prazer agindo por uma necessidade interior. A 

mente criativa brinca com os objetos que ama." 

(C.G. Jung) 

Qual é a fonte que vamos beber quando criamos? Onde nasce a imaginação?  Quando o 

simples modelar sobre o barro se transforma em arte? Onde mora a espontaneidade?  Quais os 

fatores que nos desviam e tiram de nós a liberdade de criar, uma liberdade essencial ao 

homem? 

Acreditando ser a criatividade uma potencialidade que todo ser humano deveria explorar 

conscientemente sempre, parti em busca de respostas que me acalmassem a alma. Nessa busca 

encontrei abordagens que conseguiram, enfim, suprir minhas necessidades de respostas. 

Procurar nos dicionários o que é criatividade é como buscar neles o que é viver. No máximo 

encontraremos palavras equivalentes como inventividade ou engenhosidade, pois não é um 

conceito que se explica com uma ou duas palavras, senão com toda a percepção de um 

processo de vida e existência humana. Sendo este um conceito muito abstrato, é difícil, 

portanto de ser entendido no mundo ocidental, onde se prioriza o racional, onde nós, 

indivíduos, aprendemos a desenvolver somente o lado esquerdo do cérebro, que é lógico, 

racional, matemático, relegando o lado direito, que é intuitivo, artístico e integralizador ao 

esquecimento. 

Segundo a artista plástica e escritora Fayga Ostrower, em seu livro Criatividade e Processos 

de Criação, “o impulso elementar e a força vital para criar provêm de áreas ocultas do ser. É 

possível que delas o indivíduo nunca se dê conta, permanecendo inconscientes” 

(OSTROWER, 2010, p.55). Mas não se trata de um processo que surge do nada. O ser que 

cria tem as bases para a criação, seu íntimo é um solo fértil pela experiência da vida. Além 

dos impulsos do inconsciente, entra nos processos criativos tudo o que o homem sabe, os 

conhecimentos, as conjecturas, as propostas, as dúvidas, tudo o que ele pensa e imagina.  

Assim como o  viver, o criar também  é um processo existencial.  Não compreende apenas 

pensamentos nem apenas emoções. Nossa experiência e nossa capacidade de configurar 

formas e de discernir símbolos e significados são geradas em regiões profundas do nosso 

mundo interior, no domínio da afetividade, onde a emoção permeia os pensamentos ao mesmo 
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tempo em que o intelecto estrutura as emoções. Daí surge a inspiração criativa, o momento de 

resposta à ebulição do ser. Mas nada é gratuito:  

[...] pensar a inspiração como instante aleatório que venha a desencadear um 

processo criativo, é uma noção romântica. Não há como a inspiração possa ocorrer 

desvinculada de uma elaboração já em curso, de um engajamento constante e total, 

embora talvez não consciente (OSTROWER, 2010, p. 72 e 73).  

No entender da autora, criar e viver se interligam: "Criar é, basicamente, formar. É poder dar 

uma forma a algo novo" (OSTROWER, 2010, p.9).  Mais do que ser fazedor, o homem é um 

ser formador, capaz de estabelecer relacionamentos entre os eventos que ocorrem ao redor e 

dentro dele. Ao relacionar os eventos, ele os elabora em sua experiência do viver e lhes dá um 

sentido.  

É por intermédio de nossas experiências de vida que fazemos associações e damos 

significados aos eventos.  Somos nós que orientamos os eventos de acordo com expectativas, 

anseios, medos e de acordo com uma classificação do nosso ser mais íntimo.  A própria 

consciência nunca é algo acabado ou definitivo. As formas de percepção não são gratuitas, 

nem os relacionamentos se estabelecem ao acaso. 

Stephen Nachmanovitch, artista gráfico, violinista, poeta e compositor, em sua obra Ser 

Criativo, reafirma a criatividade como um processo existencial:  

“A criação espontânea nasce de nosso ser mais profundo e é imaculadamente e 

originalmente nós. O que temos que expressar já existe em nós, é nós, de forma que 

trabalhar a criatividade não é uma questão de fazer surgir o material, mas de 

desbloquear os obstáculos que impedem seu fluxo natural” (NACHMANOVITCH, 

1993, p.21).  

Ele afirma que a criatividade é um dom, mas um dom da natureza humana, não um dom que 

coroa somente determinados eleitos. Segundo Nachmanovitch, nascemos com uma natureza 

original, mas à medida que crescemos nos adaptamos aos padrões culturais e familiares, ao 

ambiente físico e às circunstâncias do cotidiano. O que nos é ensinado se consolida como 

"realidade". Nossa persona, a máscara que mostramos ao mundo, se cria  a partir de nossa 

experiência e educação, desde a infância até a idade adulta. Construímos o mundo por meio 

de atos de percepção, aprendizado e expectativa, e, por meio desses mesmos atos, construímos 

nosso "ser". O mundo e o ser se conectam a cada passo e a cada bloco dessa construção. E, se 
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as construções do ser e do mundo não se realizam de forma harmônica o indivíduo 

experimenta sentimentos de divisão interna, solidão ou alienação. 

Na mesma linha de pensamento, Fayga Ostrower afirma que a criatividade é própria do fazer 

humano, e condição intrínseca ao ser, não sendo o potencial criador uma condição restrita ao 

fazer do artista. Por isto, ela não considera a criatividade como algo à parte da vida e do 

trabalho e sim inserida num contexto o mais amplo possível, situando-a numa problemática 

social, política, econômica e cultural que, muitas vezes, impede o livre fluir desta condição 

humana. 

Nachmanovitch acredita que não se pode falar do processo criativo sem mencionar aquilo que 

lhe cria obstáculos: todo lodo espesso que o bloqueia, uma insuportável sensação de não ter 

nada a dizer. O processo de destruir bloqueios, segundo ele, é um processo sutil.  As únicas 

técnicas que podem nos ajudar são aquelas que nós mesmos inventamos. Também não se pode 

falar de "um" processo criativo, porque  além das personalidades serem diferentes, o processo 

criativo de uma pessoa não é igual ao de outra. Precisaríamos descobrir nossa própria maneira 

de penetrar e atravessar esses mistérios essenciais. Segundo o autor, o conhecimento do 

processo criativo não supre a criatividade, mas em momentos que os desafios parecem 

intimidadores e a livre expressão parece bloqueada, sua compreensão nos ajuda a seguirmos 

adiante. Se tivermos persistência nossas frustrações e obstáculos podem se transformar em 

beleza. As tentativas, muitas vezes imperfeitas, trazem em si a oportunidade de desfrutarmos 

de um prazer inigualável se em um dado momento atingirmos o limiar da criatividade. 

A abrangência das abordagens do ato criador de ambos os autores, levam a questão da 

criatividade para o cotidiano. Ostrower diz que o homem cria não porque quer, mas porque 

precisa. Ele só pode crescer como ser humano coerentemente, ordenando, dando forma, 

criando. Ao deparar com obstáculos nos percursos da vida, o homem necessita dar respostas, 

criar soluções para os problemas que vão surgindo.  Necessidades movem o homem e o fazem 

buscar, nesse processo criativo, respostas concretas de trabalho. Também para Nachmanovitch 

a criatividade é um comportamento natural do ser humano, que flui a todo instante desde as 

situações mais simples às mais complicadas. Está presente em todo momento de improviso: o 

pensamento é criação, a fala é criação, o sonho é criação. 

Diante de tais declarações, se criar é algo assim tão cotidiano que compreende nosso próprio 

viver, o que nos impede, nos amedronta e nos faz dar respostas erradas no momento que 
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tentamos  acessar a intuição, elemento essencial no momento da criação?  Que bloqueios são 

esses? Quando começamos a perceber em nós o movimento intuitivo, este nos aparece como 

uma tênue fumaça que se esvai ao buscarmos identificá-lo. Sabemos que a intuição nos 

ocorreu, mas quando tentamos fazê-la fluir de novo, não conseguimos, apesar de termos 

certeza da sua possibilidade. O que nos afasta desse momento? 

É preciso, para responder a esta pergunta, compreender o aspecto cultural da criatividade. 

Sobre isso, diz Fayga Ostrower: 

“A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo indivíduo se 

desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e valorações culturais 

moldam os próprios valores de vida. No indivíduo, confrontam-se, por assim dizer, 

dois pólos de uma mesma relação: a sua criatividade que representa as 

potencialidades de um ser único, e a sua criação que será a realização dessas 

potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura" (OSTROWER, 2010, 

p.5). 

Assim, a autora conceitua o homem como "ser consciente-sensível-cultural"- acentuando 

dessa forma a ideia de que é na integração desses três aspectos que se baseiam os 

comportamentos criativos do homem. O homem, segundo ela, será um ser consciente e 

sensível em qualquer contexto cultural, isso faz parte da sua herança biológica, ao passo que a 

cultura representa os parâmetros para o desenvolvimento social do homem. 

Diante disso me pergunto: como sermos criativos num mundo em que somos impedidos de ter 

um contato mais próximo com nossa essência criativa? Um mundo povoado por imagens, 

apelos e um fluxo ininterrupto de informações contraditórias, que ultrapassa o ritmo orgânico 

de nossas vidas? Nosso contexto cultural é com certeza um elemento desestabilizador nesse 

sentido. Todos os valores cultuados na sociedade contemporânea afastam-nos do livre pensar. 

Nossa cultura em vez de servir de estímulo à criação nos reduz a meros espectadores da vida. 

Ostrower afirma que a constante racionalização e abstração que se tornou a forma de 

relacionamento do homem com os eventos que o cercam, nos fez perder o enfoque sensual-

afetivo com a vida. Hoje só se admite como válidos os relacionamentos referentes a 

definições e conceituações. Assim, o aprendizado tornou-se uma retenção mecânica de 

fórmulas, um teorizar. O conhecer reduziu-se a um saber, e o saber, a um teorizar. O que não 

condiz com o "racional" como está sendo entendido por nossa sociedade é tachado apenas de 

"irracional" ou até mesmo inútil. Isso reflete o desinteresse pelo homem, sua afetividade e 
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pela unicidade da vida. Com isso vemos em todos os planos sociais de convivência total falta 

de respeito pela sensibilidade que é quase impossível ao humano manter alguma medida de 

integridade e de individuação do seu ser. 

Num quadro cultural como o nosso, passamos a ser somente uma peça necessária a uma 

produtividade massiva. Somos encaminhados a um trabalho mecanicista, focado sempre na 

especialização, nos tirando as possibilidades de vivenciar o trabalho como um todo e assim 

poder usar nossa intuição no momento de buscar respostas. Nega-se, portanto, ao indivíduo 

um contato maior com a ampliação de possibilidades de seu fazer. É isso o que constitui o 

pensamento de Fayga Ostrower no decorrer de sua obra. Sua preocupação básica é a alienação 

do homem que diante de uma multiplicidade de fatores se desvia cada vez mais do processo 

de individuação do seu ser, alienando-se de si, de seu trabalho, de suas possibilidades de criar 

e de realizar em sua vida conteúdos mais humanos. 

Já bem cedo, vemos ser  negado ao indivíduo o direito de desenvolver suas aptidões. É no 

ambiente familiar, no contato com o meio onde vivemos e na escola que nós, seres humanos, 

temos desenvolvida a aprendizagem. À escola caberia o papel de colaborar com o 

desenvolvimento de uma inteligência mais criativa, o que não ocorre.  Essas instituições 

objetivam mais acomodar a criança aos conhecimentos tradicionais que formar inteligências 

inventivas e criativas. Segundo Stephen Nachmanovicth,  

“A escola pode alimentar a criatividade das crianças, mas também pode destruí-la – 

e quase sempre é isso o que acontece. Idealmente as escolas existem para preservar e 

recriar o aprendizado e as artes, para dar às crianças as ferramentas com que 

construir o futuro. Mas quase sempre criam adultos medíocres e nivelados para 

suprir o mercado de trabalho com operários, dirigentes e consumidores.” 

(NACHMANOVITCH, 1993, p.108). 

Já Ostrower diz que, nos tempos atuais, só nos restou a função de consumidores em nossa 

sociedade, cujas metas nos chegam corrompidas. É quase impossível nos estruturarmos e não 

nos perdermos em superficialidades ou incoerências diante destas pressões e imposições de 

uma sociedade que só vê no indivíduo um possível consumidor. Além disso, coloca-se a 

liberdade existente como "a" liberdade. Com certeza uma liberdade aparente. Por outro lado 

coloca-se para a criação o ideal de uma liberdade absoluta, sem limites. Outra mentira, pois 

isso está fora das possibilidades humanas e, portanto, não tem significado. 
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O fato da maioria de nós ter sido educado neste ambiente alienante nos torna robotizados, sem 

capacidade e sem tempo necessário para refletirmos e questionarmos os valores dessa cultura. 

Assim deixamos de crescer interiormente e vamos seguindo na vida quase como zumbis. O 

desenvolvimento da criatividade, portanto, é um passo importante para a conquista das 

liberdades fundamentais do ser humano. Daí o sentimento do essencial e necessário no criar, 

como condição de nos ampliarmos em nossa abertura para a vida e como condição para não 

perdermos a intuição, que é o elo de comunicação do ser concreto com o ser divino.  

Stephen Nachmanovitch nos incentiva a usar desse elo de comunicação, quando nos propõe 

utilizar da improvisação tanto na arte quanto na vida. Segundo ele, há em todas as formas de 

expressão uma unidade de experiência que é a essência do mistério criativo. O âmago da 

improvisação é a livre expressão da consciência, ou mais além, quando desenhamos, 

escrevemos, pintamos ou tocamos livremente, um “material bruto” emerge do inconsciente.  

Nachmanovitch diz que no momento em que nos livramos das ideias preconcebidas, somos 

impulsionados por cada circunstância a viver o momento presente. É esse estado mental que a 

improvisação nos ensina e fortalece em nós, um estado de mente em que o "aqui-e-agora" não 

é apenas uma ideia, mas uma condição a partir da qual podemos aprender a confiar – a 

acreditar que o mundo é uma perpétua surpresa em perpétuo movimento. E um perpétuo 

convite à criação. A vida criativa é uma vida de riscos, prossegue o autor. Seguir o próprio 

curso, sem os modelos impostos por pais, colegas ou instituições, envolve um frágil equilíbrio 

entre tradição e liberdade pessoal, entre apegar-se aos próprios princípios e estar aberto à 

mudanças. Quando nos imbuímos desse propósito, mesmo que pareça estarmos vivendo uma 

vida normal, por outro lado somos pioneiros, aventurando-nos num território desconhecido, 

quebrando moldes e modelos que inibem o desejo. O coração criando vida à medida que ela 

se desenrola. Nachmanovitch afirma que para estarmos ilimitadamente abertos aos sons, 

visões e sentimentos quando estamos diante de um trabalho, é necessário ouvirmos a voz da 

intuição – nossa " musa". Os romanos tinham uma crença que cada artista tinha o seu próprio 

gênio ou guia espiritual. Nosso "gênio" sente e reflete tudo ao nosso redor; transformamos a 

matéria, o tempo e o espaço por intermédio de nosso ser original. A lição mais simples desta 

vida e que ao mesmo tempo também nos escapa com maior facilidade é aprender a ouvir essa 

voz interior. Viver segundo a intuição não é ouvir essa voz passivamente, mas agir de acordo 

com ela. Descobrir a voz do coração é aprender a falar com nossa própria voz, é isso que todo 

artista busca. 
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Fayga Ostrower, por sua vez, acredita que ser espontâneo nada tem a ver com ser 

independente de influências, pois isso seria impossível ao ser humano. Segundo a autora, ser 

espontâneo significa simplesmente ser coerente consigo mesmo. Para viver de modo 

autêntico, o indivíduo teria de ter tido a chance de integrar-se em sua personalidade e ter 

alcançado alguma medida de realização de suas possibilidades específicas. Nessa medida ele 

será espontâneo diante das influências. Quando os processos de maturação se realizam de 

modo significativo em um indivíduo, permitindo que ele individualize sua visão de vida, 

verifica-se uma definição maior e mais seletiva na sua atitude interior perante o mundo. Com 

esse equilíbrio, as influências podem ser elaboradas de maneira tão específica e individual, 

que quando são externadas no agir ou pensar, parecem transmutadas em sua forma. A essa 

melhor seletividade das influências é que corresponderá maior espontaneidade e é na 

espontaneidade seletiva que se fundamentam os comportamentos criativos. Ser espontâneo é 

poder ser livre. 

Para a autora, o mundo atual vive em busca do inventivo, do original, do criativo. A procura 

pelas novidades, inovações e descobertas se impõe a cada passo do cotidiano humano como 

formas de solucionar problemas. Neste sentido, o tradicional, o habitual, se apresentam 

desvalorizados, especialmente num mundo de globalização crescente, competitivo, no qual, 

vencerá o mais inventivo e mais genial. Entretanto, cada nova invenção e nova descoberta no 

campo da Ciência e da Arte (por que não dizer nas diferentes formas de conhecimento 

humano?) é um atrativo efêmero, e o homem, ávido pelo inusitado, parte ao encontro de 

novas informações, novos objetos e novos saberes que seduzem e provocam o  

“maravilhamento”. Nesse quadro, só é criativo quem consegue ser "genial", não alguém 

espontâneo e sensível. Neste mundo, não se concebe que o potencial criador do homem possa 

elaborar-se no trabalho e na convivência humana, pois a própria criatividade é considerada 

como algo inteiramente à margem do fazer natural. Nossa sociedade valoriza o engenhoso e a 

inventividade intelectual que é desvinculada da emotividade e do envolvimento em nossa 

consciência. Valoriza-se o "novo pelo novo", e não para satisfazer uma necessidade real. A 

substituição é valorizada apenas pela substituição, como se substituir em si fosse valor de 

vida. Ostrower propõe-nos, desvincularmo-nos desse condicionamento. O processo criativo, 

segundo ela, são nossas próprias vivências que ampliam nossa consciência, enriquecendo 

tanto o indivíduo que cria, quanto o indivíduo que recebe a criação e a recria para si. 

Para Nachmanovitch ser original não significa ser diferente de tudo o que já se fez no passado 
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ou está se fazendo no presente e sim agir de acordo com a origem, o próprio centro. De um 

coração espontâneo pode brotar um trabalho que, embora semelhante a algo muito antigo, não 

deixa de ser original, porque autêntico. Segundo ele, o processo criativo é um caminho 

espiritual e esse caminho fala do criador que existe em cada um de nós. 
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2.3. Fragmentos de minha identidade artística 

“Minha vida se tornou uma obra de arte. Eu havia 

descoberto uma voz, eu estava inteiro de novo. A 

experiência foi muito semelhante à que conhecemos pela 

via dos iniciados zen-budistas. Meus enormes fracassos 

foram como uma recapitulação da experiência da raça; tive 

que me entupir de conhecimentos, perceber a futilidade de 

tudo, estraçalhar tudo, entrar em desespero, depois me 

humilhar, e então me limpar da lama, como aconteceu, 

para poder recuperar minha autenticidade. Tive que chegar 

à beira do abismo e então dar um salto no escuro.” 

(Henry Miller) 

Ao buscar minha identidade artística fui me moldando como ser humano, descobrindo o criar 

no meu agir diário. Compreendi a importância da diversidade e como eu, na qualidade de ser 

humano e artista, tinha de estar respeitando minha individualidade, aceitando e buscando 

dentro da minha própria vida elementos e valores que me ajudariam a produzir algo que 

falasse de mim. 

Minhas vivências, reflexões e conhecimentos alcançados foram importantes para que eu me 

compreendesse mais e começasse a olhar tudo ao meu redor com mais atenção e cuidado. A 

visão da arte mais democratizada, acessível e valorizadora de minhas vivências, assim como 

as várias disciplinas do curso, me possibilitaram enxergar fragmentos da minha identidade. A 

partir daí, fui consolidando e estruturando minha forma de criar. 

 Ao longo do curso elaborei lentamente meu processo criativo, mas somente no 7º  período, ao 

cursar a disciplina Laboratório de Criação, é que consegui perceber  indícios de minha 

maneira de criar e consegui vislumbrar, em meu trabalho, partes de mim. 

 Ao procurar por elementos que me inspirassem a fazer o trabalho proposto nesta disciplina,  

busquei imagens registradas na minha câmera fotográfica para encontrar vestígios de minhas 

escolhas e gostos. Vi que a natureza era uma imagem constante em meus arquivos, ela sempre 

me causou fascinação. Suas texturas e formas orgânicas sempre me impressionaram 

provocando-me momentos de pura contemplação. A natureza é palco de beleza e magia e é 

nela que busco refúgio e paz. Na busca pela identidade visual e plástica foi para a criatividade 

na natureza que me voltei, o que acabou me levando aos fragmentos da palmeira Asa de 
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Peixe, uma fonte inesgotável de inspiração. Essa palmeira carrega em seus galhos uma 

profusão de sementes em vários estágios de maturação e aquelas imagens muito me 

agradavam. Perguntei-me então como poderia utilizar aquelas formas em meu trabalho. Pela 

primeira vez estava dando mais vazão a minha imaginação e tentando ir mais a fundo, 

acreditando um pouco mais na minha intuição. Em vários outros momentos do curso 

abandonava ideias, muitas vezes boicotando possibilidades, perdendo as chances de 

solidificar minha identidade artística. Com o desejo de realizar aquelas formas, descobri a 

possibilidade de cobrir os tais fragmentos com barbotina
1
 e depois prendê-los à estrutura das 

luminárias que seria o objeto plástico de meu trabalho. Procurei informações acerca desse 

procedimento e parti em busca da realização dessa experiência, como mostram as figuras e 

descrições a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1. barbotina - mistura de água, argila e outros ingredientes, de constituição líquida ou cremosa, utilizada para 

fazer peças de cerâmica utilizando moldes, nos quais é vertida. No meu trabalho ela foi utilizada  para cobrir 

toda a semente, criando uma estrutura sobre a superfície da semente, adotando assim seu formato. 
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Figura 1: Imagem da Palmeira Asa de Peixe 
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Figura 2: Imagem de uma vista da palmeira Asa de Peixe 

 
Figura 3: experimentos com sementes da palmeira imersas em barbotina líquida. As sementes 

estão penduradas num varal para  secar.. 
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Figura 4:  sementes  e galhos cobertos pela barbotina  secos e prontos para a queima 

Figura 5: protótipo de uma luminária, somente para ter ideia do design 
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A experiência das figuras 3, 4 e 5 foi feita com as sementes mergulhadas em barbotina, sem 

paperclay
2
. As sementes foram mergulhadas somente uma vez na barbotina e esta estava bem 

líquida. Percebi que essa pequena cobertura não seria suficiente para dar conta da fragilidade 

da peça. Com isso, fui orientada pelo professor Bruno Amarante a fazer uma barbotina com 

paperclay, e a mergulhar as sementes pelo menos três vezes nesse líquido, para criar uma 

cobertura sem possibilidades de muita trinca e obter, como resultado desse processo, uma 

peça mais resistente. As fotos a seguir mostram o resultado desta outra experiência. 

                                                 

 
2. paperclay - mistura de barbotina ou massa cerâmica com um percentual  de papel, dando assim maior 

plasticidade ao líquido ou à massa. 

 
Figura 6: sementes cobertas com barbotina com paperclay, queimadas no forno elétrico 
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Apesar dessa experiência não ter sido mal sucedida, percebi que o excesso de barbotina 

utilizada para uma perfeita cobertura, estava fazendo com que os galhos perdessem sua forma 

original, perdendo os detalhes que, no meu olhar eram  mais atraentes. Com isso deixei essa 

experiência um pouco de lado e parti para novas tentativas. O mais importante desse ensaio 

foi concluir que a imagem orgânica resultante me agradava muito. Precisava então achar uma 

maneira de dar esse formato para meu trabalho. As formas assimétricas e rústicas começaram 

a tornar-se um elemento que mostrava um caminho para a concretização de minha identidade 

visual.  

Com isso em mente, parti em busca de novas possibilidades para a realização de minhas 

pretensões. Comecei então a modelar elementos que me remetessem a essa organicidade. 

“Brinquei” com o barro, criando várias formas e fui buscando aquelas que mais me 

agradavam para compor meu trabalho. A seguir, algumas imagens das minhas experiências. 

 

 
Figura 7: fotos das sementes queimadas detalhando locais onde houve falhas na cobertura, 

causando pequenas trincas na estrutura. 
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Figura 8: abri uma tira de argila e passei em sua beira um rolinho, para criar uma textura e 

deixar mais frágil sua extremidade 

 

 
Figura 9: Passei a enrolar essas tiras, formando pequenos botões 
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Figura 10: fixei essas tiras numa placa enrolada em um tubo PVC, que seria a estrutura da 

luminária 

Figura 11: terminada a fixação, abri um buraco para inserção da lâmpada 
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Busquei dar um aspecto disforme em meu trabalho. O aspecto do objeto muito bem acabado 

não era uma característica que me agradava, apesar do extremo cuidado que tenho com o meu 

fazer. A imagem que busco é de algo natural, não industrial, do “fazer à mão”, com as 

possibilidades de erros e acertos.   

Figura 12: luminária queimada no forno elétrico 
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 Figura 13: enrolei pequenas formas ovais de argila 

Figura 14: fixei os elementos uns aos outros 
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A organicidade dessas formas me levou à natureza. Isso estava realmente enraizado no meu 

ser. Demorei o curso inteiro para descobrir essas possibilidades. Foi necessária uma 

investigação profunda dos mecanismos que travavam meu processo criativo para ter acesso a 

esse compartimento onde estavam guardadas minhas memórias e vivências de onde poderia 

retirar essa potencialidade. Ao finalizar esse trabalho consegui enxergar uma das faces de 

minha identidade artística. Pela primeira vez  alcancei um resultado que me satisfez. 

Ao fazer esse trabalho lembrei da criança que fui, sempre ao ar livre, em busca de aventuras e 

do contato com a natureza. No fundo da casa onde vivi minha infância passava um córrego 

que deixava a terra úmida e dava possibilidades de usarmos aquele barro em nossas 

brincadeiras. Já utilizava essa forma de brincar com o barro, criando formas de biscoitinhos e 

docinhos ao fazer nossas brincadeiras.  

Figura 15: como na luminária anterior, enrolei uma placa num tubo de pvc para fazer a 

estrutura da luminária e fui colando os elementos modelados  neste tubo 
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Figura 16: imagem da parte traseira da luminária com detalhe para inclusão da lâmpada 
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Figura 17: visão frontal da luminária já pronta para queima 
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Figura 18: fiz pequenas bolinhas com a argila 

Figura 19: amassei as bolinhas 
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 Figura 20: enrolei esses pequenos cones 

Figura 21: colei uns aos outros 
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Figura 22: utilizei esse suporte redondo de gesso, abri uma placa de argila e cobri essa 

superfície para fazer a estrutura da luminária 

Figura 23: fixei os elementos modelados na estrutura 
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Figura 24: imagem da parte traseira da luminária com o suporte para fixação na parede 

Figura 25: imagem frontal da luminária finalizada 
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Ao me envolver com esse trabalho percebi que faço muito o uso da experimentação. Tenho 

dificuldade de idealizar completamente o objeto antes para depois dar-lhe forma. Gosto de ver 

a coisa se formando aos poucos, experimento daqui e dali, uno vários elementos partindo do 

um para o dois, para o três..., rearranjo formas e o conjunto vai criando uma imagem. Na 

maioria das vezes a ideia inicial acaba sendo modificada no decorrer do trabalho.  

Paralelo a esse trabalho das luminárias, surgiu uma outra experiência que também me ajudou 

a tornar mais claro meu processo criativo. Foi no momento de tentar criar a versão de uma 

flor, que vi outras possibilidades de criação. O acaso fez parte dessa experiência. Ao utilizar a 

extrusora
3
 tentando buscar uma ideia para criar a flor, o equipamento não ficou bem montado 

e sobras de massa cerâmica começaram a vazar se soltando do equipamento pelas laterais. 

Aqueles restos com suas formas disformes me chamaram a atenção e comecei a brincar com 

elas vendo imagens de pétalas se formando. Comecei então a colar umas às outras e a flor foi 

se revelando simples, frágil e orgânica. Mais uma vez, percebi como aquela imagem me 

agradava. Durante todo o percurso na Universidade, tinha enorme dificuldade de gostar de 

meus trabalhos, percebia que ali não estava minha essência e aquilo sempre me incomodou. 

Comecei então a vislumbrar a maneira que possibilitava fazer um trabalho que me agradava. 

Durante o curso uma das coisas que aprendi sobre a arte foi a possibilidade de darmos valor 

ao acaso. Quando estamos envolvidos de fato no fazer podemos perceber oportunidades. O 

olhar do artista deve ser amplo e vigilante. Enquanto buscamos a perfeição com rigidez, 

deixamos de perceber as potencialidades latentes na matéria.  

Comecei então a modelar com argila, elementos que me remetessem àquelas formas 

disformes, semelhantes às sobras de massa cerâmica da extrusora, experimentando 

combinações e formas. Abaixo, mostro como cheguei ao design final de algumas 

experiências. 

 

 

 

                                                 

 
3. Extrusora – instrumento composto de um tubo com um gabarito na extremidade. São vários os 

modelos de gabarito que podem ser utilizados com diferentes propósitos. Coloca-se a argila em uma 

das extremidades do tubo e por meio de pressão obteremos determinado módulo, conforme modelo 

utilizado. 
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Figura 26: plaquinhas de argila abertas com um rolo para confecção de pétalas 

Figura 27: as placas foram enroladas e unidas umas às outras 
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Para realizar os trabalhos descritos acima, bem como todo o restante que produzi, utilizei da 

massa de paperclay - argila misturada com  papel .  

Em um liquidificador doméstico, coloquei 20 grs de papel (caixa de ovos picada)  para 1,5 

litros de água e bati por mais ou menos 3 minutos. Após isto, escorri o excesso de água e 

misturei essa polpa (que pesou 255 gramas depois de escorrida) a 3.200 gramas de massa de 

argila. Sovei essa mistura de polpa de papel e argila até que ficasse homogênea. Depois disto 

a massa estava pronta para modelagem. 

A escolha pelo paperclay foi em virtude da maior plasticidade dessa massa. A necessidade de 

retorcer pequenas porções de argila para criar o aspecto que eu pretendia dar ao trabalho, 

exigia uma massa com plasticidade. A argila sem o papel criava muitas vezes rachaduras, não 

permitindo as finalizações  almejadas . 

Por intermédio das experiências realizadas,  observei que o ato criativo pode ser simples e 

isso foi me trazendo confiança.  A seguir imagens das experiências que continuei realizando 

utilizando dessa mesma metodologia. 

 

Figura 28: Fui colando os botões uns nos outros 



 

 

42 

 

 

Utilizei da plaqueira para abrir placas que empregaria na confecção das flores. Esse 

equipamento me permitiu maior agilidade de produção, além de possibilitar espessuras muito 

finas nas placas de argila. Isso trazia maior delicadeza na confecção das  pétalas. Abria várias 

placas e as armazenava borrifando água na sua superfície e cobrindo com plástico, 

impossibilitando assim seu ressecamento. A partir daí, recortava as placas em tamanhos e 

formatos diferentes e criava maneiras  de agrupá-las, elaborando, assim, composições 

díspares. Gosto de compor imagens. Não saberia esculpi-las, mas  crio composições que me 

agradam. A união de elementos faz parte do meu processo criativo e é por meio dela que dou 

minha identidade ao objeto final.  Essa experiência fez com que eu descobrisse mais um fio 

condutor que me levou a elaborar melhor meu processo criativo,  possibilitando-me chegar 

mais perto de minhas reais habilidades. 

Não tem como deixar de citar aqui uma experiência na disciplina Português Instrumental, no 

1º período do curso, ministrada pela professora Marília de Carvalho Caetano Oliveira. Ao 

realizar o primeiro trabalho "artístico", utilizei da colagem como recurso para executá-lo, já 

que não enxergava nenhuma outra habilidade para elaborar o trabalho proposto pela 

professora. Enquanto os outros colegas utilizaram do desenho, pintura, e outras técnicas, eu 

Figura 29: Placa de argila aberta em uma plaqueira - equipamento usado para abrir  placas 

de argila. Funciona como as máquinas de abrir massa para pastel. 
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me vi rasgando papéis, colando-os e dando formato a minha imagem. Ali, naquele instante, já 

utilizava da composição como elemento para criar.  

Mais tarde, na disciplina de Modelagem Bi e Tridimensional ministrada pela professora 

Zandra Miranda, fomos desafiados a fazer uma escultura baseada em módulos. O desafio era 

escolher um módulo e repeti-lo várias vezes para estruturar uma escultura. Apreendi que as 

possibilidades ensinadas no curso, deram-me a chance de absorver as ideias para utilizá-las 

mais tarde, com o amadurecimento do meu aprendizado. Hoje, ao ver meu trabalho, percebo 

sinais de todo esse percurso. As flores são o retrato das colagens e de repetição de módulos. 

 
Figura 30: Flor 1 - utilizada no projeto "Flores" da disciplina Processos Alternativos em 

Cerâmica - Nessa flor enrolei as placas de argila no mesmo sentido 
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Figura 31: Flor 2 - outro design de flor. Tentei fazer outro tipo de movimento com as placas, 

contorcendo e dando um aspecto mais disforme a flor 

Figura 32: Flor 3 - nesta flor além das placas, enrolei pequenas porções de argila e uni 

uns aos outros para a idéia do miolo 
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Figura 33 - Flor 3 queimada no forno a lenha: temperatura 1300 graus 
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 Figura 34 - Flor 4 - Queimada em forno elétrico, sem esmalte 
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Depois disso, continuei utilizando o mesmo estilo de desenvolvimento plástico em outra 

atividade da disciplina Processos Alternativos em Cerâmica. A proposta era fazer intervenções 

em placas de 25 x 25 cm, que comporiam uma escultura coletiva, com a união de vários 

cubos, sendo cada cubo feito por um aluno da turma. Essa experiência tornou clara minha 

forma de criar. A seguir, algumas fotos dessa experiência. 

 

Figura 35: Placa 1 - escultura coletiva – sobre a placa de argila colei pequenos elementos 

criando uma imagem  
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Usando muitas vezes os mesmos elementos modelados poderia fazer composições diferentes e 

fui assim testando aquelas composições. 

Figura 36: Placa 2 - para escultura coletiva 
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Figura 37 - Placa 3 para Escultura Coletiva 
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Assim prossegui no meu projeto, dando continuidade nessa forma de criar, buscando 

vivenciar o momento e realizando concretamente minhas formas imaginárias. Partindo da 

mesma técnica, usando placas e modelando pequenos fragmentos de argila fui criando mais 

flores, luminárias e outros objetos . 

Figura 38 - Detalhes da placa 3 
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Figura 39:  Flor 5 - enrolei cobrinhas de argila e manuseei de forma que ficasse bem 

orgânico 

Figura 40: Flor 6 
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Figura 41: Flor 7 

Figura 42: Flor 8 
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Figura 43: Objeto 1 - usei dos mesmos elementos para dar minha identidade a outros objetos 

Figura 44: Objeto 2 
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Figura 45: Objeto 3 

 
Figura 46: Objeto 4 



 

 

55 

 

 

 

 
Figura 47: Objeto 5 
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Figura 49: Flor 9 

 
Figura 48: Luminária 4 
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Com o desenvolvimento desses trabalhos fui adquirindo mais confiança e percebendo uma 

maior maturidade em meu processo criativo. Fui desmistificando o ato criativo como um 

problema e buscando aprimorar minhas habilidades, bem como projetando no meu 

subconsciente uma imagem mais simples desse processo que tanto nos inspira medo.        

Hoje, ao olhar para estes trabalhos observo que a união dos elementos é que trazem essa força 

expressiva que buscava. 

 
Figura 50: Luminária 5 
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3.0. CONCLUSÃO 

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho foi refletir sobre o ato criativo como um pré-

requisito na construção de minha identidade artística, acredito ter alcançado essa finalidade. 

Sinto que a retomada de minhas vivências durante o curso me fizeram compreender o passo-

a-passo da construção de minha identidade. Várias das disciplinas ministradas, trouxeram-me 

possibilidades para abrir meu caminho e dar vazão a meu desejo de criar.  

As abordagens teóricas ajudaram a desnudar meu conflito interno, esclarecendo conteúdos 

que continuam sendo elaborados e ainda abrirão muitas portas, permitindo-me assim um 

eterno desabrochar. 

Compreendi, nesse trajeto, que existem diferentes caminhos para se chegar a um objetivo, 

mas a valorização de nossas vivências é de importância vital para liberação de nosso potencial 

criativo.  

A criação não é dádiva só da arte, mas da vida. Viver o presente, percebendo uma flor que 

desabrocha, um pássaro que canta, um pássaro que voa, uma criança que sorri, um sol que 

nasce, um sol que se põe, uma lua que nasce e as estrelas, ahh...essas estrelas que tanto 

mexem comigo. Quero morrer em paz, sabendo que acordei a tempo de voar, um vôo 

constante, calmo e libertador. 

Difícil enumerar aqui todo o aprendizado adquirido durante esse percurso. Levo comigo um 

saber essencial: a liberdade de criar é primordial para o ser humano e nós como artistas 

deveríamos ser os primeiros a tomar consciência de tudo que nos desvia de nossa plena 

realização como indivíduo, só assim poderemos exercer com eficácia nossa função. 
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