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RESUMO 
O presente artigo levanta questionamentos sobre os modelos e as práticas pedagógicas do 
ensino das artes visuais nas universidades públicas do Brasil, considerando o contexto sócio 
cultural do país e as ideologias e posturas políticas representadas por estas concepções. 
Analisando questões referentes ao binômio professor-artista, e às relações entre graduação 
e pós-graduação, busca apontar a urgência de tais discussões. 
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ABSTRACT 
This article raises questions about the models and pedagogical teaching practices of visual 
arts in public universities in Brazil, considering the country's cultural context and social 
ideologies and political posturing these views represented. Analyzing issues related to 
teacher-artist binomial, and the relationship between undergraduate and graduate, seeks to 
identify the urgency of such discussions. 
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O artigo que segue propõe uma modesta contribuição para o debate, quase 

inexistente e de pouca repercussão, sobre o espaço acadêmico do ensino das artes 

nas universidades brasileiras. A abordagem é empírica e apoiada por referenciais 

teóricos de campos como sociologia, filosofia, educação e história da arte. 

O ponto de partida é a constatação da urgência deste debate frente ao momento 

político atual. Argumentamos que uma sucessão de acontecimentos de dimensões 

macrossociais ocorre também em menor escala. Após os recentes acontecimentos 

políticos no Brasil, está sendo possível perceber que a mobilização daqueles que se 

sentem comprometidos com as conquistas sociais deve ser permanente. Está 

claramente detectada uma onda neoconservadora que coloca em risco várias 

conquistas alcançadas no meio universitário. A busca pela formação de senso crítico 

e pela liberdade de expressão nunca deve ser abandonada e deve se situar, sob o 

nosso ponto de vista, como primordial no ensino universitário. A constatação é de 

que houve uma desatenção, um esvaziamento, desse sentido, no que tange aos 

cursos de Artes Visuais, seguido por um encastelamento da área. Por outro lado, 

também podemos levantar alguns aspectos presentes no campo mais amplo da arte 

e da cultura, que podem repercutir ou dialetizar com o acadêmico, contabilizando 

algumas perdas de senso crítico para ambos.  

Comecemos com o nosso meio acadêmico. Hoje, o ingresso no curso de artes, 

bacharelado e licenciatura da UFRGS, é pautado por uma prova nomeada de “prova 

específica”. A palavra “específica” indica que um curso superior de Artes Visuais 

teria características próprias e distintas de outros cursos superiores, desse modo, a 

prova estaria associada a essa especificidade. Por um lado, tal entendimento busca 

preservar o campo das artes visuais da influência de agentes externos, de outras 

áreas, que supostamente não o conheceriam a fundo. Estes, não devem então 

pautar ou definir ações que interfiram diretamente sobre um curso que não é de seu 

conhecimento, sob pena de descaracterizá-lo. Por outro lado tal postura acaba por 

ignorar o contexto maior ao qual um curso universitário está ligado, no qual, por uma 

lógica menos arbitrária, passaria a assumir aquela ideologia mais ampla que integra 

todos em uma mesma matéria, a saber, aquela que se define no prefixo uni. Na sua 

origem etimológica, universidade deriva do termo universitas, a associação de um 

grupo pautado na cultura sob interesses comuns, congregando mestres e 
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estudantes já na Europa da século XIII, na ideia de unidade. O que seria isso que se 

concebe como fundamento primordial da universidade hoje e por que alguns cursos 

de artes visuais ainda resistem a constituir-se como parte integrante deste modelo 

gregário? 

Abrindo-se duas frentes de questionamento poderíamos primeiro perguntar se a 

prova específica faria ainda sentido tanto em relação ao seu próprio campo e seu 

tempo, no que se convencionou chamar de arte contemporânea – dada a 

multiplicidade de modos de ser da arte de hoje. Por outro lado, podemos questioná-

la também com relação aos fins assumidos pela própria universidade, versando 

sobre sua mais alta predisposição de integrar ensino, pesquisa e extensão, 

refletindo na inclusão social, na formação de senso crítico, no respeito e no incentivo 

à diversidade cultural e de meios de expressão.  

O ingresso nos cursos de artes visuais e seus modelos 

Vejamos o segundo item apontado acima. A entrada do curso de Artes Visuais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, no Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu) só seria possível se o curso abdicasse de sua prova específica. Mas 

prevalece a insistência pela manutenção da prova mesmo quando tantos dados 

indicam o sucesso de tal sistema. A negação da experiência e da aposta é o que 

surpreende para um ambiente em que geralmente se atribui o caráter de criativo, 

inventivo, inovador.  

A nosso ver, os moldes de avaliação e o próprio caráter da prova, de desenho de 

observação de um modelo, atendem a uma demanda específica de algumas 

didáticas ligadas a concepções de ensino e de arte preponderantes em tempos 

passados, arte esta que estava bastante articulada política e economicamente com 

os sistemas de determinadas épocas. Mas isso geralmente não é tratado com 

clareza por aqueles que a defendem. Têm-se a impressão de que, segundo essa 

crença, para se tornar um bom artista é necessário dominar o desenho realista, 

fazendo com que a ênfase da maior parte do curso recaia sobre esta hipótese.  

Ora, hoje, além da expansão dos meios e linguagens e borramentos entre áreas, no 

que se refere ao ensino da arte na universidade, e com o desenvolvimento da 
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pesquisa no campo da criação artística articulado pelos cursos de pós-graduação 

stricto sensu, a formação aprofundou-se no nível conceitual e teórico. Nestes cursos 

ocorre uma valorização da singularidade das propostas, com grande engajamento 

dos artistas que empreendem igual vigor tanto em suas pesquisas práticas como no 

seu envolvimento teórico. Sendo assim, os cursos de graduação não deveriam já 

incentivar a autonomia para pesquisa seguindo as concepções enfatizadas nas pós-

graduações? O grau de complexidade das pesquisas se adensou criando inúmeras 

possibilidades de abordagens que podem e que, necessariamente, deveriam ser 

atribuídas também ao campo didático para o artista-professor-pesquisador, tríade 

que perfila aqueles que mais têm procurado os cursos de pós-graduação em arte. 

Mas o que encontramos vigorando como abordagens didáticas hoje são 

diversificados modos e misturas entre as antigas e o novas práticas. Por vezes são 

mais conservadoras, apoiados em didáticas tradicionais que se vinculam às antigas 

escolas de belas artes, e algumas vezes são inovadoras, no sentido da aposta no 

experimental. Ocorre que estas vertentes não dialogam, não colaboram entre si e 

não convivem com tranquilidade.  

Alguns modelos tradicionais de ensino da arte classicistas (Thierry De Duve), que 

encontraram grande e secular repercussão, se mantêm a frente dos demais, porém 

de um modo mais ou menos corrompido, impuro. A variedade das alterações dos 

modelos por si só já gerou muitas formas de empreendimentos didáticos. O modelo 

Bauhaus, e suas atribuições ligadas à chamada sintaxe visual e à Gestalt, também 

encontra muita ressonância ainda hoje nos cursos de artes das universidades, mas 

com a flexibilização promovidas pelas mixagens didáticas. E, ainda temos a 

espontaneidade da experiência engendrada pelo fazer, advinda da escola norte-

americana, tendo a sua frente John Dewey. O pensamento de Dewey sobre a 

educação ancora-se no desenvolvimento do espírito crítico e do raciocínio livre do 

aluno. De modo mais enfático, podemos distinguir entre um proposta pedagógica 

mais liberal (tradicional e tecnicista) e outra mais progressista (libertária e crítica). As 

ideias de Dewey não produziram tanta repercussão como os outros modelos, 

inúmeras críticas, pouca problematização e uma aplicação superficial acarretaram 

no velho perigo do “jogar fora o bebê junto com a água do banho”. Porém é uma 

didática que ainda perdura e convive com todas as outras, de modo também impuro. 
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O problema, no nosso ponto de vista, não é a mistura e a impureza, mas a falta de 

clareza e de noção da ideologia e da própria razão de ser de cada modo. 

Hoje, ainda podemos presenciar opções opostas convivendo no mesmo espaço 

acadêmico, tanto um ensino mais tecnicista como também outros que tornam os 

ateliês permeáveis à troca de experiências, favorecendo uma arte voltada para o 

compartilhamento. Uma das perguntas é: se todas estas práticas convivem 

atualmente no ensino de graduação em artes visuais, por que algumas vozes 

sempre se levantam com maior convicção para, pouco democraticamente, pautar as 

escolhas gerais atendendo a necessidade de somente um tipo de concepção 

didática? Arriscamos dizer que a explicação se encontra no fato de que algumas 

destas didáticas situam-se marginalizadas, beirando quase a clandestinidade dentro 

desse sistema, sobrevivendo através de esforços individuais de seus praticantes. 

Mas, conforme colocamos acima, outra explicação possível é o fato de que a 

consciência da existência dessa diversidade é pouca e que muitos não assumem 

claramente em suas aulas a sua opção pedagógica e quais as consequências desta 

opção.  

A posição do professor-artista 

A ausência total de disciplinas com a ênfase no ensino na formação do bacharel em 

artes visuais corrobora para uma alienação futura de práticas didáticas que por 

ventura os alunos venham a realizar. Certo grau de romantização da figura do 

artista, exacerbada pelo modernismo, parece influenciar na postura e na visão que 

se tem da classe, a imagem do artista como aquele ser um tanto confuso, disperso, 

alienado, polêmico, às vezes revolucionário, outras, retrógrado e contraditório. Uma 

postura permissiva, já que como uma criança, ele seria imaturo e não precisaria 

assim, assumir responsabilidades, características presentes em biografias de Van 

Gogh, Picasso, Salvador Dalí, mais recentemente, Andy Warhol e tantos outros. 

Obviamente, nesse momento, estamos tratando da figura do artista perante o senso 

comum, porém são mistificações que ainda assim se associam aos artistas 

induzindo-os a um papel psíquico paradoxal. Ora o artista assume tais atributos, ora 

ele os nega, conforme sua conveniência. Em alguns momentos o próprio sistema 

lhes solicita essa simulação, em outros, rejeita veementemente tal postura. Seja 
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como for, este acaba por raramente assumir uma posição de paridade, raramente é 

“sócio” da sociedade, para utilizar a expressão de Paul Ardenne (2002). O artista-

professor pendendo para lá ou para cá, ainda não encontrou a possibilidade de uma 

ancoragem pedagógica dentro da sua experiência acadêmica, esta que se faz muito 

necessária em sua atividade didática.  

Há ainda uma confusão nesse hífen e que produz desafios. O artista costuma 

questionar a tal função social da arte, repudiando-a1, com o argumento de que para 

a livre criação precisaria haver desinteresse. As definições ou posicionamentos com 

relação a essa questão tem ficado mais no plano da escolha individual: ser engajado 

ou não. Já no nosso entendimento, toda a arte é política, independente do artista 

escolher fazer arte-política engajada ou não, uma vez que as escolhas dos 

currículos, provas especificas e metodologias de ensino atendem a concepções 

políticas, mesmo que simplesmente se adote sem questionar algumas destas 

escolhas que já estão postas, embora isso abra caminho para outra discussão que 

não seguiremos agora. Mas, admitindo-se tal matéria, é possível pensar que o hífen 

do artista-professor ainda traz outro conflito: se ao artista é permitido o total 

desinteresse em causas sociais, já ao professor isso não seria possível, afinal ele 

tem sim uma função muito bem caracterizada no tecido social. Estes são problemas 

sem abordagem que parecem não encontrar espaços de discussão nos cursos de 

pós-graduação em artes visuais, nas poéticas visuais e, menos ainda, na graduação. 

Pesquisa em arte e a relação entre graduação e pós-graduação 

É paradoxal a divergência e a desconexão entre as concepções adotadas nos níveis 

de graduação e de pós-graduação, levando em consideração que as universidades 

não apenas sugerem fortemente, mas tem cobrado com medidas práticas uma 

relação mais estreita entre esses níveis, para que sejam criados vínculos precisos. A 

prática do estágio docente por parte dos estudantes de pós-graduação é uma delas, 

assim como a exigência de que a carga horária do professor deva ser dividida entre 

pós-graduação e graduação, com peso maior à graduação. É estranho encontrar 

ainda tamanha discrepância entre as proposições didáticas num e noutro nível. Há 

na verdade uma cisão, computando perdas consideráveis para a graduação. Não 
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pretendemos esgotar o assunto nesse artigo, apenas levantar algumas questões 

para futuros aprofundamentos.  

Dito isto, outras duas constatações ainda podem ser lançadas sobre a articulação 

pós-graduação e graduação. Fatos no mínimo passíveis de surpresa. 

Frequentemente vemos o aprofundamento conceitual feito pelo pesquisador em arte 

ser abandonado em sua didática posterior quando se torna professor ou quando 

volta de sua licença. Temos visto o professor doutor ministrando aulas em que 

repete os mesmos padrões didáticos e os mesmos conteúdos que recebeu quando 

aluno em sua formação de bacharel, sem que nada das implicações metodológicas 

da sua pesquisa como doutorando esteja implicada na sua aula. Dizendo de outro 

modo, na didática ele imita seus antigos mestres.  

O outro ponto é o fato de que surpreendentemente a autonomia que é negada ao 

graduando é fortemente exigida no pós-graduando. Sem contar ainda os 

contraditórios e disfarçados vínculos com a metodologia do ensino academicista, 

aquela que prevê a subordinação a um mestre, onde o discurso, o trabalho e as 

referências dos alunos devem ser pautadas pelas do professor. É neste fato que 

reside grande parte do insucesso do modelo bauhausiano de especificidade, pois o 

aluno que toma rumo de uma linguagem específica é levado a percorrer o caminho 

trilhado e proposto pelo mestre, em detrimento de sua própria a pesquisa e 

autonomia. 

Lembrando que até mesmo em alguns cursos de pós-graduação não há uma 

abordagem e uma experiência pedagógica. Na maioria destes cursos a atividade 

reduz-se ao cumprimento de uma baixa carga horária para bolsistas, atribuída ao 

referido “estágio docente” do pós-graduando. Tal estágio é pouco problematizado e 

os pós-graduandos frequentemente o cumprem como obrigação, sem compreender 

de fato a verdadeira necessidade dessa prática. Geralmente, ainda, trazem para 

sala de aula, ou ateliê, a sua própria prática artística, fazendo dela o mote de sua 

aula. Sem maiores problematizações encaminham exclusivamente as teorias que 

envolvem a sua pesquisa, desconsiderando uma possibilidade dialética de saberes, 

reduzindo tal atividade à metodologia do workshop. O workshop como se sabe é 

uma prática que reúne pessoas interessadas em torno de um mesmo assunto que 
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geralmente é a atividade do próprio ministrante. Mas estes alunos de pós-graduação 

serão, em tese, os futuros professores da graduação, sem que tenham conseguido 

experimentar uma atividade didática profícua e muitas vezes sem ter tido qualquer 

aprofundamento sobre essa atividade.  

Outro dado importante, expresso pelo binômio professor-artista, que podemos somar 

aos já levantados, e predominante na atuação do artista que tenta se inserir no 

circuito, é sua investida no sistema das artes e sua adaptação, algumas vezes sem 

maiores questionamentos, às mazelas desse mesmo sistema. O artista sente a 

necessidade de repetir a já emblemática postura agressiva da busca pela 

legitimação, a caro custo desenvolvida, sabemos, e conquistada junto com o know 

how necessário para manter-se no circuito. Este é um ingrediente importante para a 

aprovação no processo seletivo de ingresso nos cursos de pós-graduação, 

demonstrado na comprovação, por portfólio e currículo, de atividades e produções 

vigorosas no circuito, assim como um forte embasamento conceitual do trabalho 

artístico. Diante disto, é compreensível o porquê de vigorar, ainda e com frequência, 

a atitude em que o professor se isenta de responsabilidade na sua atuação 

pedagógica com a justificativa de que ele seria prioritariamente artista. Coloca, de 

modo consciente ou inconsciente, em um grau de menor importância ou 

inferioridade às atividades de ensino, com lamentável ausência de propósito na 

formação de senso crítico. 

As posturas em sala de aula 

Ora, se um professor não torna transparente as implicações ideológicas de sua 

prática pedagógica, o teor de aula se faz refratável a críticas sobre sua didática. 

Sabemos, pelas narrativas dos alunos mesmos, que nas aulas estes sentem suas 

mentes pairar em um universo de palavras mágicas, que nunca são nem 

demasiadamente complexas, nem tampouco claras, mas que favorecem 

exclusivamente o obscurantismo. A hermeticidade dos discursos, talvez produzidos 

inconscientemente – mas bastante imbuídos de crenças ou ideologias – é pouco 

democrática e pouco transparente na didática, fazendo com que o aluno seja um 

mero cumpridor de regras e tarefas, as quais ele não compreende e nem tem 

chance de escolher.  Por outro lado tal procedimento é muito confortável para 
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aqueles alunos que anseiam por seguir cegamente as regras, acostumados que 

estão a uma cultura de ensino que se pode chamar de conteudística e tarefeira. O 

efeito destas práticas é danoso de múltiplas maneiras. Além de manter alguns na 

sua zona de conforto, torna-se mistificador para outros que querem entender a razão 

das regras, mas não conseguem, sendo também questionável para outros tantos 

que almejam esse movimento libertador que deveria estar associado à criação 

artística. Para o professor que esconde a ideologia de sua prática, ou simplesmente 

a desconhece, resta também uma posição confortável na qual sua prática 

pedagógica e sua postura não serão questionadas, já que para algo se tornar objeto 

de questionamento, esse algo deve ser conhecido e debatido.  

É necessário o entendimento de que um modo disciplinar e um tipo de rigor 

escolhido pelo o professor-artista em seu processo de trabalho poético pessoal nem 

sempre é adaptável a todos os alunos. A alteridade deveria ser, em nosso ponto de 

vista, condutora e conduzida pelo ensino, fazendo vir à tona o desejo de criação ou 

o desejo de empreender uma pesquisa universitária manejando suas propriedades 

intelectivas. É esse justo lugar que o ensino deve ao menos tentar propiciar, como já 

foi muito bem apontado polo neurocientista Howard Gardner (1994), na sua ainda 

pouco difundida teoria das inteligências múltiplas. É esta concepção mais 

abrangente que é negada, discriminada ou diminuída pela primazia tanto do modelo 

academicista classicista como do bauhausiano.  

Guardar as especificidades dos modos de criação e aprendizado ligadas às 

características de cada sujeito não faz necessariamente cair em uma maré de 

indisciplina ou falta de rigor, na gratuidade de opções e esvaziamento de sentido nos 

trabalhos e ações. Acreditamos, ao contrário, que enfatizando e pautando nosso 

ensino no acompanhamento e na análise crítica dos processos de criação 

individuais, mais sujeitos se sentirão incluídos e com vontade de se desenvolver. 

Defendemos que aquilo que escapa da chancela do professor pode trazer, nas 

trocas efetuadas nos ateliês e salas de aula, tanto entre professores e alunos, como 

entre os próprios alunos, um aprendizado bastante profícuo a partir do olhar 

cuidadoso e criterioso estabelecido no ambiente de ensino. E isso exige, além de 

uma versatilidade e de saberes múltiplos, uma capacidade de alteridade por parte de 
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todos, de nos deslocar dos nossos pontos de vista, de nossos saberes consumados, 

buscando sintonizar com o pensamento e a prática do outro. 

Paul Valéry2, quando se refere à função do crítico de arte, traz uma consideração 

que podemos associar à atitude do professor em um curso de artes. Ao se propor a 

formar artistas pensantes e pesquisadores autônomos, com uma produção própria e 

consistente, deve-se verificar o que cada aluno se propõe e o auxiliar, com as 

ferramentas conceituais e técnicas necessárias e adequadas para atingir com 

qualidade tais proposições.  

 
Notas 
1 Problema inúmeras vezes já levantado e relacionado com a necessidade de manter a autonomia do campo da 
arte (BOURDIEU, 2001). 
2 “O objeto de um verdadeiro crítico deveria ser descobrir qual problema o autor se colocou (sem o saber ou 
sabendo) e averiguar se o resolveu ou não.” (VALÉRY apud BOURDIEU, 2005.) 
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