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ato de cria<;:ao de valor e
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simb6lico, como os telefones
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de conflito e de harmonia. In-

caso dos atores e
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sobre interpretac,;ao.
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trabalho com corpo, instrumentos, territ6
0

(telem6veis) dos trabalhadores moc,;ambicanos, on

e mercados de
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moral produtiva e tempo livre entre pescadores artes;mais
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abordagens, desde a reflexao te6rica geral sobre

problematizado pelo cientista social. 0 trabalho do indivfduo e

o que a nermeneutica tem a vel' com isso
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diversidade de pontos de vista

a globaliza<,;ao e os cOllceitos que a
um livro sobre
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12. Nome da

sao as suas tematicas, mas aprcsentam pelo rnenos urn ponto comum:

profissiollaiiza<:;ao e salarios -- no palco,

sao empreendidas considerando-se

os musicos da Orqllestra SinfOnica do ]eatro da Paz

c,;ao do capital na atualidade e os processos

Maria

263

0

pano de fimdo da
econonlleos e

cos corrclatos, que incidem de maneira mais ou menos direta sobre

0

excrcicio do trabalho nos varios contcxtos empiricos. Seus deitos sao

13.

c efideia numa

virtual;

regras e

mais ou menos intensos, quer se trate de trabalho auronomo, quer de
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como

setores convencionais
a pnmclra
principais eram 0 feno,

Jose Maria Carvalho Ferreira ao

capitalismo, quando as
0

o algodao ctc. - ou nos ramos intclec
que se descnvolvcrn par fors;a

tuais c artfsticos, especialmente

cia aplic<l(,;ao das TIC1.
~w~.~,:,._

. da

17

contem em si muitas das earacterfsticas
trabalho pos-industrial,
nomcadamente a da integra<;:ao
tempos,
instrumentos e ate
a no<;ao de liberdade. Inte2Tacao de tempo

trabalho e tempo

produ<;ao eapitalista classi
ca. Integra<;ao do instrumento de trabalho no proprio ato,
que, ao tazerem
do trabalho, 0 barco e as redes tambern
"partilham" 0 rcsultado da pescaria. Nao existe separa<;ao entre 0
trabalhador e

0

sell objeto de trabalho. Ele nao foi apropriado e

ern capital. Antes, entre ambos sub
total, que e a condi<;:ao da sua liberdade. 0
e aquele que nao dependc parrao nem de

slste tlma
pescador
que

nao tem cmprego, pois 0 emprcgo significa sujei<;ao a

o11trcr11, e

0

e cria<;ao, resultado da liberdade e e condi<;ao

da mesma.

de llsar

1'.nc~f'lu",,'t"...

C dO PCIXC,

dinheiro. Esta atitude, que

0

com pregUl
<;a por quem e alheio a logica do pescador
nao
. clesta
a
nao a associa, no entanto, a quem !laO vai
ao mar todos os dias, mas sim aqllele que passa
ou
a
famnia tIa des[rr:l("~ por nao qllerer ir para 0 mar. No<;6es diferentes
de
de
interpreta<;6es dispares de prelluica. Num
caso, a sujei<;:ao a
utilitaria capitalista que obriga a "gastar 0
corpo"; no outro,
nesse sentido,

proxirna da iclcia pre-capitalista de intcgra<;~io entre trabalho
e vida,j:i defendida por Cristiano Ramalho a proposito da
Acresce ainda a "realiza<;ao na incerte
como a faea de dois gllmes tanto da atividade artistica como da
artesanal, pois [ullciona simultaneamente como htor catalisador
e prodlltor de desigualdade. j;1 0 bailarino, ao contririo

0

como parte integrante do corpo e,
a sua necessidadc.
um lado, a
do trabalho burguesa ao servi<;o do valor de troca; do OlItro, a
etica do trabalho artesanal ao servi<,;o do valor
uso.Num caso, 0
ambiente pela sobre-explora<;ao clitada pela necessida
de lucro; no olltro, 0 descanso do corpo aliaclo ao "descanso"
hoie incompatfvcis.
mar. LOllicas ate a data

a

corpo, nao so porque este

capitalista

e0

de

por melOS

de orodncao, a transform am a 5i proprio, e a sua arte, que e nma
de si", em pura mercadoria inserida num mercado.
No entanto,

0

trabalho artistico

e urn "ato de amor", 0

que

antagonismo entre sentimento e mer
uma emo<;ao e a sua "venda"
expressao

levanta a questao do

entre a
enquanto rnercadoria. Consistentemente apOiacla num

°

vuito, Vera Borges apresenta ao leitores retrato das
origens Elmiliares, f()rma<;ao c profissionaliza<;ao
artistas de pal
co, bailarinos e atores, a longa forma<,:ao, a tragilidade economica, a
necessidade de desdobramento em selnmdos e terceiros etnpregos
para sustentar a voca<;ao, a

a concor

rencia interpares. A amblgulOadc e
a sua autonornia e a crescente presen<;a do discurso empresarial
do seu mODrio mcrcado inte

peIa necessidade sentida de
gram-se perfeitarnente

30

0

seu instrumento de trabalho, mas porque sc encontra intrinseca
que, cmbora neguem a separa<;:io dissica entre trabalhador e meios

e

"desnccessidade de

VERA BORGES

Ao aprescntar lima breve revlsao do conceito de voca<;ao ar
tistica, Vera Borges acabou por torneccr uma concep<;ao

mente intcgrado

autor,

11

Voca'5oes e mercados de trabalho artisticos:
o casu dos atores e bailarinos

pescador nao sujeito,

Liberdade
ritmu d~E

CAPITULO

a

de evolu<,:ao
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em quc, citando Lipovctsky, "a cLlltura tornoli-SC

em LUlR}, a

a

qu<: tendera a contlll1dir-se com "tralMlllO" 10111 (ourt Duma
(' a

rncrcaduria coisa cui tural -'2.

a outras

permanecc, so

e

enropeu, como

comum

dos nltisicos paracnscs, pennanecc
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o

artfstico.

ultimo capitulo inscreve-se Huma 16gica de produ<.;ao de

metainionnasao ou seja, de analise cdtica do trabalbo desenvulvido

cq

C

11(,

contexto da mnndializac;;ao (cstudos em Portugal, Atl-ica e Brasil)",

a sua arte e os cornpromissm,

e pes
nnisicos sinfOnicos e a sua

muito mais dcpendente de
0

caso dos mLlsicos cia 01'

do Tcatro da Paz, em Bclem (Para), qnc, durante

sidade, COl1cemrararn a sua analise no cruzamento
comunicac;;ao e eficacia c, corn base na aplica<.;ao
e analise de

a pnmclta dccada da Slla existencia (1996-2006), devido aos
xfssirnos salarios qnc praticava, acabou por integrar-sc 3.

As autoras, conscienternente abstraindo por
dade temporal e de espar,:o, da questao candcnte da gestao da diver

que de concursos fixmali7:ados.
A autora analisou concrctamente

de

nn"itivn<.: eln Ir:lh:llhn C:OITll1tn se deveram 1naiS

sinfOnicas como instituic;;ao de fornecilnento dc mao de
obra formada a outras orquestras brasileiras com salarius mais

" "A cultura-nlUlldo (: 0 triunfi) do rnercado". Entrevisu a Cilles
vista Visdo, 25 de man;o dt 2010, p.lli.

.32

as novas

e pela disseminac;;au do usa de le-cnologias de Tnt()[rna<;au c Cumu-

auscllcla de

a proflssao,

submetendo-a a urna abordagem que a integra

do trabalho potcnciadas pdo processo

prazo,
accsso

transformando-a em objeto de reflexao e estudo e, neste

Re-

l11alS morosa e

a
33
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VOCA<;CES E MERCADOS DE
TRABALHO ARTisTI CO:
o CASO DOS ATORES E BAILARINOS
~era

1.INTRODUGAo
Tendo como ponto de partida um conjunto de entrevistas
e os resultados de questionarios dirigidos a um grupo
de atores e bailarinos, procurou-sc comprecndcr como e que sc
constr6i a
dos artistas e
sao as condi<.;6es em que
estes desenvolvem as suas carrciras, Os dados empfricos
de um

que pretende

q ucm sao e

que fazem os

como vivem e trabalham nos mundos do teatro, da dal1~a

20(9)", Apresentam-se aqui os resultados
aos domfnios da danc;:a
tro (66,::J%
duos,

dos inquiridos) e do tea

partkipes cia pesql1isa), A amostra c de
que mais de

entrevistados tem em

indivf

deles sao mulheres (53,6%); os

29 a1105,

0

que se

sobretudo,

a dallc;:a, dominio artfstico ollde a idade
dos participantes
arnostra c de
anos. As entrevistas citadas neste
foram
junto a mais de uma centena de atores e encenadores 
140 -, e os temas aqlli tratados foramja
1 Domora em Sociologia,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences -- EHESS, de
Paris, e pela Universidade Nova de Lisboa - UNL; investigadora do InstitUto de
Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa ICS/UL
A estrutura do
on-line
dirneus6es:
tnicto da carreira, primeiro contr3to,
geral e
importancia da
cscola c
continua;
do percurso profissional do artista - contr;J
tos, rcndimentos, tempos de trabalho em difercntes set ores de atividade, situa<:;ao
profissional atnal; por tIm, dados

7.49

---r
te comparados com as vocas;6es e as carreiras cientfficas (BORGES
& DHJCADO, 2010).

o

de pintores que estudava quando estes confirmaram: the person has
an inner drive to make art, isto e, os indivfduos tern uma

divide-se em dllas partes. Na pnmelra, apresentam

se, brevemente, os principais contributos das pesquisas anteriores

que descrevem a dimensao vocacional associada as artes 3 ; na se
gunda parte, 0 ponto de partida e 0 material rccolhido em sitlla<;:aO
este material, analisou-se a
entrevista enos questionarios.
dimensao vocacional dos mundos das artes, tendo em conta dois
pontos de vista principais: as motiva<;:oes intrfnsccas dos artistas e
as suas ongens
condis;6cs dos mcrcados

as expcriencias formativas, expectativas c
trabalho ondc se movimentam.

forte para fazer artc. A partir da analise

artists americanos, David Throsby (1994) concluiu tambem que a
motiva~ao e a entrega forte dos indivfduos que desenvolvem tuna
atividade artfstica devem ser entendidas como criterios de profis
sionalismo.
Pierre Michel Menger (2009) rnostrou depois as racionali
dades que se encontram por detds das carrciras artisticas: estas car
reiras sao geridas por "associa<:;6es seletivas" dos indivfduos UDS aos
ontros. A possibilidade que
representa
po,

2. SOBRE A VOCA<;Ao ARTISTICA
Max Weber (1979) apresentou

0

bil1omio

a prop6sito do dominio cientffico e em paralelo com a

ar

tfstica, tematicaja tratada a prop6sito da profissao de arquiteto (CA
BRAL &

BORGES, 2010) e de cientista (BORGES &

DELICADO,

censos dos

0

0

0

artista tern de se realizar na inccrte7;a

lado encantador destas atividades c, ao mesmo tem

seu "lado mats sombrio" pelas desigualdades que engendram

2000). Por
soci610gos e economistas da arte tern
chamado a aten<:;ao para a
desta
aludindo ao
VOC:lCOf'S artfsticas
Por seu turno,
blematica

centrou-se na pro
dos escritores e descreveu 0 en

Ernst Kris & Otto Kurz (1987) partiram da analise das biografias
dos artistas para mostrar a importancia ,dA.-".··) da vocar,;ao. Ray

da inspiras;ao individual
para a realiza<:;ao das obras. Mais recentcmente, a autora faloLl da

rnonde Moulin (1992) descreveu os modos

excelcncia e singularidade dos percursos dos artistas francescs, tenem conta os """;~A~ artesanal, profissional e vocacional. Este
6ltimo repousa no dom, na inspira<;ao c no reconhecimento Oa SlO
gularidade criativa dcstes indivfduos, a elite artiste como Ihe
(HEINICH,2005).

organiza<;ao das pro

artfsticas para
uma
s6cio-hist6rica
voca<;ao,
demonstrando como 0 artista deLxoll de ser urn artesao e se tomou
rcconhecido como urn

inspirado que detem urn

Eliot Freidson (1990) cscreveu que os artistas sao indivfdllos
que vivem implicados no seulabor oflove, ou seja, trabalho de amor.
Joan Jeffri (1991) obteve resultados importantesjunto ao

Marie Buscatto (2003 e
proflmdamentc Iigada ao
mundo
como
e investigadora, apresentou a tematica
das voca<:;6es
fazer avan~ar a discussao em
tomo do ideal artfstico da voca<:;ao associado as tensoes, aos cotn

A historia da conccp<;ao vocacional das artes cst;! feita. Consultar, pOI exemplo,
o volume ternatico da revista Acles de la Recherche Sdenas Sociales, dedicado as
Voca\;6es Artfsticas (2007), onde se reunem os contributos de varios autores a
prop6sito de areas artfsticas como a escrita e a mllsica.

promissos e is ambiguidades por ele "semeadas". A autora revelou
entender 0
musical como a "expressao de
e

250

251

J

---,
que apenas uma minoria dos musicos situados no topo da pirami
de reputacional vive plena mente 0 ideal artistico: viver da e para
a rnusica. A autora e!encou os tres temas que, em seu entender,
constituem 0 ideal artistico: tornar-se mllsico e uma vocac,;ao que
se imp6e desde a inrancia; a descoberta e 0 desenvolvimento da
vocac,;ao dcvem-se a pratica intensiva da musica com os outros; a
mllsica e a personalidade confundem-se.
No casu da dan',;a, Janine Rannou & Ionela Hoharik (2006)
mostraram como ser bailarino c desenvolver urn metier du enga
abordando 0 profundo sacriffcio corporal destcs artistas,
Hyacenthe Ravet (2007) e Philippe Coulangeon (1999 e 2004)
tambem desenvolveram a tematica das vocac,;6cs artfsticas. A pri
meira procurou apreender as vocac,;6es femininas que ressaltam da
analise do universo do clarinete; 0 segundo autor analisou a vo
dos artistas, apoiando-sc nos rcsnltados da investiga<;;ao que
e aos m6sicos intcrprctes, na
realizou junto aos musicos de
Franc,;a. Philippe Coulangcon provou que, 110 interior da atividade
de criac,;ao musical, existe uma segmentac,;ao das vocac,;6es devido ao
pape! das instancias familiares e ao efeito diferenciado do genero e
das instancias de formac,;ao.

3. AS MOTIVA<;OES INTRlNSECAS DOS ARTISTAS
"Realizar 1111l sonho"
Numa investigac,;ao recente sobre como vivem e trabalham
os artistas, um terc,;o dos atores inquiridos consideraram muito
gratificante "a possibilidade de estar a realizar urn sOl1ho" quan
do questionados sobre 0 que mais lhes agradava no exerdcio da
sua profissao (BORGES, 2009). 1a,mbem a analise das biografias dos
atorcs e el1cenadores el1trevistados mostrou que 0 inlcio de um

252

percurso artfstico est:'i associado a urn conjunto de fatores intrfn
secos, como uma emoc,;ao forte, a realiza<;;ao de Uill sonho, 0 amOT
pelas artes, 0 gOlo eo prazer que parece "alimentar" aqueles que se
envolvem no teatro:
Ell tenho que tef prazer, senao nao fa~o bem, toma-se Ul11
trabalho e isto para mim nao e um trabalho. E mIl prazcr
[Mario, ator, convidado reltular. 38

3.1 PRECOCIDADE
A pesquisa empfrica reaJizada confirma que a entrada dos in
divfduos no mundo artistico do teatro e da danc,;a e precoce (BOR
GES, 2009). 0 inkio da trajet6ria dos atores da-se aos 21 anos, e
o seu primeiro contrato de trabalho surge, regra geral, dois anos
. is de tercm come<;ado a £1zcr teatro, No caso da d:m<;;a, os
indivfduos comec,;am mais cedo: aos 18 an05, iniciam a sua carreira
e, aos 19 arlOS, estabelecem 0 seu primeiro contrato de trabalho. Ja
no mundo frances cia danc,;a, 05 bailarinos sao mesmo designados
os "herdeiros" das artes UANNINE & ROARIK, 2006: 100-103) pcla
precocidade das suas carreiras. No caso da mllsica, a descoberta
de uma VOG1~aO e a entrada dos mllsicos interpretes nas carreiras
artfsticas e muito precoce e decone de urn processo coletivo que
envolve a famflia e e depois atualizado nas instancias de forma<;;ao
(COULANGEON,2004: 114).
As entrevistas rcalizadas evidenciaram que trabalhar no tca
tro e na danc,;a por "amor a cam isola" esta, muitas vezcs, associado
ao 50nho:
Ell comecei logo desde cedo a fazer dan<;a. Na altura, a gen
te trabalhava nm bocadinho naguele sistema de atrizes de
fim de semana. E POf

i5S0
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tlzia-se teatro ao flm do elia. era

onda assim: mllito amor it

cal~;cr..l~

pagas 0 teu 50nho [

muito
bailarina e atriz

freelancer, 34

3.2 APRENDIZAGEM SOBRE SI

E CURIOSIDADE

Ao prazcr e a curiosidade dos jovens atores que come<,;am a
fazer teatro esti associada a ideia de uma "aprendizagem interior"
que sc vai fazcndo, na rela<,;ao do individuo consigo c com os ou
tros colegas. A semclhan<,;a daquilo que Marie Buscatto (2003 e
dos musicos
2(04) concluiu da sua investiga<,;ao etnografica
nas jam sessions que protagonizam e que se pode resurmr
na f6rmula: "somos a musica que
(BUSCA'ITO, 2004: 42).
junto dos ;ltores, encontra-se
Nas enrrcvistas
essa vontade interior de aorender sobre si c sobre os outros:
Vais-te conhecendo rnelhor rdo s6 enquanto pessoa, mas
teaatriz, e isto e muito born
i¥Po/f"/¥lrpy 36 atlos].
tro,

3.3

AUTENTIClDADE

Marie Buscatto (2004: 41) apresentou a "interioridade da
inspira<,;ao" do musico dejazz no ato de cria~ao e Morgan Jouvenet
artistica e a transparencia
descreveu a lorma como a
mttsica sao fatores motivadorcs
ntencoes dos novos 6zedores
de sucesso OOUVENET, 2007: 158-159). Nas biografias dos atores,
as atividades de cria<,;ao artistica sao entendidas como autoforma
doras, capazes de promover a implica<,;ao profunda dos
atrafdos pcb "pureza" do trabalho de cria<,;ao, como deixou trans
parecer 0 ator que rclatou a verdade do seu processo de trabalho:

eu, quando expenmentel pela pnmeira vcz, fiquei tao
que eu ji tinha experien
fasciuado ... Foi a melhor
verdade que
ciado ... Esse processo tern esse \ado de
e ttl estares a responder a alguem 'lucte esta a perguntar al
guma coisa. Entao nada daquilo t~
Estis a ser muito
verdadciro, rnomento maximo de verdade mesrno na repc
ti~ao [Marco, 35 anos,

3.4 ORIGENS

FAMILIARES

No mundo da m(lsica
considerou que a socializa<,;ao

Philippe Coulallgeon
. dos m6sicos e uma variivel
muito importante,
apresente sinais de dcclfnio ao longo
ern contex
das ultimas gera<;oes. Nos casos do teatro e da
to portnglles, 0 background f:1rniliar e a socializa<,;ao pnrniria apre
2009). Os resultados da pesqui
sentam dissernelhan<,;as
sa empirica rnostram que, no teatro, os niveis de escolaridade das
c a desenvolver trabalhos
maes regra geral com 0 ensino
administrativos e nao quaJifIcados sao
tern 0 ensino intermedio e desenvolvem
cos e profissionais de nlvd intermedio. Acresce ainda que 24%
atores H~m familiares proximos que exercem ou exerceram 11ma
protissao artistica.
A heterogcneidade do recrutamento social dos atores con
trasta com a sit11a<,;aO vivid a na dan<,;a, cujos resultados acent11am
a importincia dos nfveis de escolaridade media e superior e
intelcctnais e cicntificas desenvolvidas pelos pais e maes.
27% dos bailarinos assinalaram ter familiares pr6ximos
Cerca
que exercem profissoes artfsticas.
Nas entrevistas, foram varias as referencias afamflia. A enccna
citada a
descrevcu a constru<,;ao de urn ideal teatral e sina
famflia aescolha de uma profIssao "mal-aJIlada":

4

E

o meu pai alimentava-me urn bocado a imagina<:;:io.
os meus pais nao podiam nem pensar nessa hip6tese por
que achavam que a vida de artista era uma miseria e era as
sim uma coisa pouca digna. Tanto mais que, para se entrar
no Conservat6rio, era s6 preciso ter a quarta classe
65 alIOS, atriz].

Nas biografias dos atores, associa-se 0 desenvolvimento da
voca<;ao artfstica a pratica intensiva e continua do teatro. Estc c
Olltro dos elementos rcsponsaveis pela constru<;ao do ideal artfs
tico destas profiss6es fundadas Hum dispositivo de form;l(;3.o per
manente, onde sc conjuga 0 trabalho num grupo com urn leque
diversificado de formasoes tecnicas e cspecializadas of"erecidas aos
candidatos:

4. EXPERIENCIAS FORMATIVAS, EXPECTATIVAS
E CONDI<;OES GERAIS DO MERCADO
4.1

vou Elzer lllll:l.
de recidagcm, isto nao quer dizer
que nao te saibas mcxer 011 colocar a voz, mas yais aprender
novas tecnicas rMaria. atriz freelanceI'. 33

FORMA<;:Ao FORMAL E INPORMAL

4.2 DIPLOMA NAS ARTES CRIA EXPECTATIVAS

Gisela Sapiro (2007: 8) chamou aten<;ao para 0
de a vo
GlC,;ao artistica nao precisar ser enquadrada por uma institui~ao.
Nas pmfiss6es artisticas.
com frcquencia a transmissao in
tergeracional e aprende-se
'CO>tlf.;d'xdV realizada sugere
que, hoje, as escolas sistematizam os saberes artistic os c represcn
tam um dos principais lugares de aprendizagern do "como se
autorizando, eneorajando e desrnultiplicando as
artfsticas
(BORGES, 2009 e 2010).
No caso do teatro, as carreiras dos atores estao profundamen
te ligadas aos grupos de teatro
grupos amadores e grupos
de teatm universitario. Estes grupos sao plataformas de transi~5.o e
representam a oportunidade de uma profissionaliza<;30 futma:
C... ) havia umas areas mllito chatas na minha escola que
era secretariado ou sa6de e a Dutra disciplina no nono ano
era teatm. Quem dava teatm na escola era 0 AF e CIl
curiosa e optei por cornec;:ar a ter aulas de teatm [Rute, atriz
convidada regular, 32
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MArS ELEVADAS

No easo do teatro, a voca<:;ao c hoje
se pock vcr
resultados do inquento
: d01S ter
<;os da popula<;ao de atores e bailarinos assmalaram ter conclufdo 0
nfvel mais elevado de escolaridade geral (ensino superior) e 41
realizaram um curso de forma<;:3.o especitlco, de teatro ou dan\:a.
Do totaL 32% dos bailarinos e 27% dos atores eontinuaram a de
superior, realizando um mestrado
senvolver este tipo de
ou um curso de doutoramento.
o tato de os atores c os bailarinos terem realizado uma £ix
inicial longa nao pareee engendrar diferen<;as significativas
aos seus rendirnentos medios mensais estimados em cerca
de 700 euros -, mas Si111 quanto as suas expectativas de integra<;ao no
de trabalho, mais elevadas quando a fonnat;ao c longa. A
maior parte dos inquiridos pensava que, a esta altura da sua carreira,
seriarn mais bem rernunerados e teriam urna situa<:;ao pro£1s
sional mais estavel. Um pouco mais Je metade dos atores e bailari
nos (53,5%) ja pensaram em deL'{ar a profissao; no entanto, apenas
15,8% a deixaram efetivamente por urn curto perfodo de
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1
4.3

ENTRE A PROFISsAo ARTiSTICA E A "SEGUNDA PROFISsAo"

1i
dades da sua profissao e promovem urn discurso
decorre da necessidade de criarem

0

que

seu mercado de trabalho:

A pesquisa empirica mostrou a

decisiva do
gundo emprego" para os bailarinos: 29,8% sao t)aIlarmos a tempo
inteiro e 35,4(;,\:' acurnulam esta atividade com a de core6grafo c

lodos n05 temos (Jutras
dinheiro noutro
se renrive! enos nao

todos nos estamos a
a meu sonho e isto tornar
de (ncr tanta coisa fora.
Convidaram-mc para comeo:;ar a fazer
De tal

professor. ji no caso do tcatro, 48,4% sao atorcs ern tc:mpo integral
e
aCllmulam esta atividade com a de diretor de urn grupo e a

I

maneira que ja me dOll ao luxo de comeo:;ar a
as do
bragens porque a publicidade rende rnais IPedro, atar

de professor numa escola de teatro. Tal como acomecera em Outras
& HOLLISTEH, 20(3). os a1
inquiridos multiplicam-se por diferentes profissoes ligadas as
artes e por um conjunto de profissoes como a ensino - 12,5% dos

bailarillos trabalharn tamb6n como professores -,
micamente
mas pouco gratificante:
Nos

0

que

e econo

43

5. CONCLUsAo
Este
('OIno

aulas para pagar os

de teatro que
t:JZC'1l10S. Sao esus
que mls ternllS que nos per
mitem fazer tcatro [Lureles, atrizJreelancer, 40

na

procurou mostrar,
de uma f()nna explora
e que, nas
da artc, ern
no tcatro e
se COl1stroem as
artistica:; e quais sao :JS
de trabalho nestes mercados: desde a precocidade

geral, as invcstiga~oes dcscnvolvidas no dominio da
sociologia e da economia da arte (NEIL & WASSAL, 2000) apon
tam para 0 predomfnio de formas de trabalho ao projeto, a ex

ao

e prazer associ ados a estas atividades, passan

trema f1exibilidade das carreiras, a autonomia crescentc dos in

do oelo papel da escola e do diploma como formas de entrada no
meio artfstico, geradoras
elevadas cxpectativas
mtegrai,;ao 110S
diversos ambicntcs :lftisticos.

divfduos e forrnas inovadoras
trabalho nos mundos das artes.
Convem rcssaltar que cstas nao sao especificidades do

explicarem as motiva~6es para a escolha de sua profissao,
os individuos mostraram
entendem a arte como uma fonna

artfstico, mas a linha de evolu~ao do "trabalho cultural" (GILL
& PRATT, 20(8), do trabalho em geral e da sua "nova geogratla"
(Ross, 2(08).

de evoluir pessoalmente, de aprofundar

A especificidade dos mundos das artes reside antes nas suas
ambiguidades, como 0 lado mais apaixonante do apelo vocacional
e a !ado mais sombrio da concorrencia.

E0

apelo vocacional que

ajudar a explicar a persistencia dos indivfduos no mercado de

conhecimento que tern

sobre si e os outros, muitas vezes realizando um sonho de
Os seus discursos e os resultados dos questionarios evidenciaram
ainda que, apesar do "lado sombrio" destas profiss6es, muitos ar
tistas persistem e adiam 0 seu afastamento. Da voca~ao dos artistas
as suas clevadas cxpectativas e a illser~ao no mercado de trabalho,
muitos problemas estao

por resolver.

artistico. Os atores entrevistados descrevern as ambigui
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