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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo pesquisar sobre o artista e suas múltiplas 
flexibilidades, que provocam deslocamento de identidade com relação à dualidade de ser 
artista e professor simultaneamente. Nesse sentido, buscam-se conceitos de artista e 
professor, levando em consideração os diversos pontos de vista de teóricos, na direção de 
pesquisar questões  que abordam e  reúnem  o binômio  produção artística  e ensino da arte 
em um único profissional. Utilizam-se, como aporte teórico, os textos de Almeida (2009), 
Basbaum (2005), Jesus (2013) e Thornton (2013). Como recorte,  demonstram-se os 
trabalhos artísticos de Lampert (2014), Bueys (2016) e Rocha (2013), como fio condutor  
para despertar  reflexões e referências na formação do profissional do ensino da Arte em 
uma única identidade como artista-professor ou professor-artista.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
The present study aims to find out about the artist and his many flexibilities, that cause 
displacement of identity towards the duality of being an artist and professor at the same time. 
In this sense, seek-if concepts of artist and professor, taking into consideration the various 
views of theorists, in the direction of search issues that address and assemble the two artistic 
production and art education in a single professional. Use as theoretical contribution, Daniel 
(2009), Basbaum (2005), Jesus (2013) and Thornton (2013). As clipping, demonstrates the 
artistic works of Lampert (2014), Bueys (2016), and Rocha (2013) as leitmotif to awaken 
reflections and references on professional training of the teaching of Art in a single identity as 
artist-teacher or teacher-artist. 
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Introdução  

Sempre que  penso em uma obra de arte, vem à mente a imagem do artista; raras 

vezes vem a imagem  do  professor do artista. Geralmente o conceito de artista vem 

primeiro como referência, ficando a referência  do professor do  artista para o 

segundo plano, quando conhecido. Mas todo artista, seguramente, tem um 

professor, um mestre, um livro, uma pintura, uma imagem, uma ideia, uma 

paisagem, um objeto, um animal, ou ainda um ser querido que serve como  estímulo 

e referência de sua prática artística.  Nesse sentido, muitos teóricos e professores  

estão em busca de soluções e de novos métodos  para a prática do ensino na área 

da Arte.   Existem exemplos de que, em diversos períodos da história, muitos artistas 

tiveram sua iniciação nos ateliês de outros  artistas-mestres, por exemplo, o artista 

Leonardo da Vinci (1452–1519), que teve como  professor o mestre Andrea del 

Verrocchio (1435–1488). Mas a figura do professor ou mestre muitas vezes é 

invisível ou desconhecida pelos apreciadores de arte e, mais ainda, pelo público, 

quando observa uma obra de arte. Analogicamente, seria o mesmo caso de um 

escritor que tem como mestre outro escritor como referência, pois, muitas vezes, os 

leitores desconhecem a influência  recebida do  autor.  A palavra professor tem uma 

conotação ampla. Na atualidade, a  figura do professor é fundamental na formação 

de qualquer pessoa, seja nas artes visuais, na música,  no teatro ou em qualquer 

atividade humana. Enfim, os professores ocupam e permeiam os mais diversos  

níveis na vida das pessoas.  Quem não teve um professor? Cada vez mais pessoas 

têm acesso a ter um professor devido às novas tecnologias, novas  informações e 

novas descobertas em todos os níveis de conhecimento.  Quando se trata de uma 

qualificação específica de professor, então, nem todos têm a oportunidade e 

condição de tê-lo,  como exemplo, ter um professor de Arte e, mais raro ainda, de 

um artista-professor, diferença que é pontuada, sobre a qual discorremos no 

presente estudo.  

No entanto, a denominação de “artista-professor” configura um desdobramento de 

um artista, quando sua ação deriva para orientar o aprendiz, quando se desdobra  

pelo fato de falar  de sua técnica, de sua forma de produzir, de suas referências 

teóricas, de suas  reflexões e indagações  sobre sua própria produção, e quando, 

principalmente, desperta uma reflexão do processo artístico no outro. Geralmente, 
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essas características de artistas-professores são inerentes ao setor privado e 

público fora da academia. Na rede escolar ou na academia, geralmente o professor 

de Arte contratado tem uma formação voltada especificamente para o ensino da 

Arte.  Nesse contexto, surgem dúvidas  e questionamentos da atuação e  relação do 

artista como professor e sua interação simultânea na produção e ensino da Arte. 

Assim, surgem muitas perguntas e dúvidas, como: há uma única  formação  para  

ser artista-professor ou professor-artista? Existe  diferença   entre artista-professor e 

professor-artista? O curso de graduação de bacharel em Arte é suficiente para 

formar  o  artista-professor? O curso de graduação em Licenciatura é o ideal para  o 

professor-artista?  É necessário ser formado em Arte para ser artista-professor? O  

curso de pós-graduação em artes visuais preenche  todos os requisitos para 

produzir e ensinar Arte? Com essas dúvidas, procuro encontrar respostas nos  

teóricos pesquisados que abordam a relação artista-professor. Com base nas 

minhas experiências como artista, parto de observações e dos meus estudos e 

pesquisas do ensino da arte como referências para minha  construção e formação 

como artista-professor. 

Conceito de artista  e de professor  

Uma definição de "artista-etc.", de Ricardo Basbaum,  é um ponto de partida 

significativo para entender o seu trabalho e o seu papel como artista: 

Quando um artista é artista em tempo integral, nós o   chamaremos 
de 'artista-artista'; quando o artista questiona a natureza e a função 
de seu papel como artista, escreveremos 'artista-etc.' (de modo que 
poderemos imaginar diversas categorias: artista-curador, artista-
escritor, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, artista-
teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico etc.). 
(BASBAUM, 2005, p. 68)       

Jesus (2013) conceitua  como professor aquele que organiza as experiências, tendo 

em conta metas, objetivos ou o programa da disciplina. E considera que os fatores 

determinantes na produção de sua identidade são construídos por meio das 

experiências que efetuam ao longo da sua vida, bem como as experiências que lhes 

são proporcionadas no espaço escolar, e durante o seu percurso de ensino-

aprendizagem. 
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Por outro lado, Lampert (2015), em seu texto  Tessituras sobre Arte e Arte 

Educação, considera: 

O professor precisa entender, compreender e saber para poder 
ensinar Arte, assim como o professor precisa produzir praticamente. 
Sim, eu sou a favor de que o professor produza sua arte (pintando, 
gravando, esculpindo, fotografando, ou seja o que for). A experiência 
precisa transitar pela vivência e pelo conhecer o que se faz. Neste 
caso, conhecer significa experimentar para então produzir sentido e 
ensinar. (LAMPERT, 2015, p. 106) 

Observa-se que artista e professor são duas palavras com sentidos diferentes,  mas 

que, agregadas, tomam outros  sentidos, tanto justapostas como artista-professor ou 

como professor-artista. Nos estudos apresentados, essas duas palavras são 

agrupadas por diferentes maneiras com objetivo e sentidos diferentes, como, por 

exemplo: por hífen, artista-professor e professor-artista; por barra, artista/professor e 

professor/artista (que significa que o artista está contido no professor, ou vice-versa); 

por conetivo “e”,  artista e professor,  professor e artista, além de outras formas de 

interpretações, como  artista que ensina  ou professor de Arte. Considero, para 

efeito de estudo, as duas palavras unidas por hífen, artista-professor, segundo 

Almeida (2011). Parto dessa representação, com base no entendimento de que a 

representação do hífen une as duas palavras, como uma ponte, mas não funde 

numa só, nem por reunião, superposição ou por  justaposição,  mas conserva as 

duas propriedades independentes e unidas, conservando suas autonomias e 

propriedades específicas. Nesse sentido, procuro compreender-me como um artista-

professor e demonstrar as justificativas que corroboram minha atividade  

desenvolvida atualmente.  

 Quanto às duas palavras, com relação ao sentido único, artista-professor  ou 

professor-artista,  busco conceitos  nos estudos de Thornton (2013), Jesus (2013), 

Almeida (2013) e  Basbaum (2005). 

Partindo das referências acima, pode-se  ter uma ideia  para compreender e refletir o 

significado dessas duas  palavras dentro do contexto pesquisado: artista e professor.   

Opiniões  e relatos dos artistas pesquisados   
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Sobre a formação e atuação do artista-professor  e suas contribuições no ensino da 

Arte,  apresentam-se alguns posicionamentos dos referidos autores pesquisados, 

com objetivo de  esclarecer algumas dúvidas e questionamentos do presente 

estudo, bem como trazer contribuições para uma reflexão de ser artista-professor. 

Antes de apresentar os estudos teóricos dos referidos autores, ressalto que o 

sentido de artista-professor e professor-artista, embora as palavras estejam de uma 

forma escrita com o mesmo sentido nos textos dos autores pesquisados,  leva-me a 

questionar se a utilização dos termos em que a palavra artista  precede a palavra 

professor, e ora o inversamente, tem uma conotação de historicidade, ou seja, o 

deslocamento de identidade de ser artista primeiro para ser professor depois, e 

assim inversamente. Embora essa observação não seja claramente definida nos 

estudos apresentados, considero os dois termos como face de uma moeda com um 

mesmo  valor, ou seja, com dois lados, ora cara, ora coroa. 

 No  texto pesquisado, referente a uma versão da tese de Célia Maria de Castro 

Almeida, Ser Artista, Ser Professor, Razões e paixões do ofício, Almeida (2009), utiliza 

a terminologia artistas-professores, que vem ao encontro da identificação do meu 

trabalho como artista e do meu processo artístico na área de ensino. A autora utiliza o 

sentido de experiência com base em Heidegger (1987), ou seja, a experiência com o 

que nos afeta e nos transforma, e, em busca de respostas, propõe: 

Numa palavra, queria discutir a concretude de um trabalho feito por 
quem é artista e professor; ouvir a voz dessas pessoas: saber não só 
o que pensam sobre ensinar arte, mas também como ensinam e como 
se sentem ao fazê-lo, o que pretendem. (ALMEIDA, 2009, p. 23) 
 

Assim, grande parte do estudo da autora deriva de reflexões suscitadas por duas 

posições antagônicas relativas à prática de atividade de ensino por artistas. Conclui 

Almeida (2009), pelas respostas dos entrevistados, que, para os artistas-

professores, o criar e o ensinar inter-relacionam-se. E relata que muitos 

depoimentos dos entrevistados dão ênfase à inter-relação entre essas duas 

atividades, citando  alguns exemplos das respostas dos artistas-professores: que 

uma é a extensão da outra; não vejo como se possa dar uma aula prática de arte 

sem ter esta experiência na vida como profissional; é um pingue-pongue o tempo 

inteiro entre produção e ensino, e  ser artista e professor é uma coisa só, é um 

processo único. 
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Assim menciona a autora Almeida (2009) sobre o vínculo dessas  duas atividades:  

Essa relação entre ensino e produção artística deriva da necessidade 
de se coadunarem as duas formas de trabalho. A relação entre 
ensino e produção de arte ocorre, em primeiro lugar, nas trocas que 
acontecem entre uma atividade e outra. Muitas vezes, as questões, 
as pesquisas, a temática, os materiais e os procedimentos que os 
artistas-professores desenvolvem em seu trabalho pessoal são 
levados para a sala de aula. (ALMEIDA, 2009, p. 82) 

Outro estudo que busco como aporte teórico  sobre a atividade de artista e professor 

está na tese de doutoramento em Educação Artística, de Joaquim Alberto Luz de 

Jesus1, com o título: (In)visibilidades: um estudo sobre o devir do professor-artista no 

ensino em artes visuais,  de 2013, o qual assume como um exercício de autoanálise 

a formação do duplo professor-artista. O citado autor  faz referência  a uma citação 

de Larrosa (1994, p. 80),  assim,  “aprender a ver-se, a dizer-se ou a julgar-se é 

aprender a fabricar o próprio duplo” e “sujeitar-se a ele” (JESUS, 2013, p.17). 

Ressalta  Jesus (2013)  que sempre manteve um interesse com a visualidade, e 

relaciona-se com o mundo e com os outros, antes de abraçar a prática docente. Mas 

considera a sua maneira de ver, agir e  pensar o mundo que o rodeia pela formação 

que teve na licenciatura. Aborda vários questionamentos de sua vivência como 

professor e artista, com relação à estrutura, currículo, método, técnica  e 

desenvolvimento de processos artísticos empregados nas escolas. Toda sua 

vivência ao mesmo tempo desencadeia uma insatisfação que o desafia 

continuadamente a pensar noutras possibilidades. Pergunta o que se pode esperar 

do cruzamento entre cultura do artista e a cultura do professor, que é o caso dele. E 

sugere interceptar a pergunta com suas movimentações como professor e artista, 

situando-se em relação a cada uma delas, até o surgimento do professor-artista. 

Outra pergunta feita pelo autor: como se situa como professor? 

Enquanto professor estou contaminado pela minha experiência e 
memória de aluno [...] me percebi que a tinha lecionado da mesma 
maneira que a tinha aprendido há quinze anos atrás, e sabendo que 
o mundo mudou e as exigências que se colocam hoje são outras [...] 
Contudo, eu ainda estava a lecionar por imitação, por práticas 
pensadas por outros num contexto e do qual eu funcionava apenas 
como um reprodutor. (JESUS, 2013, p. 31) 

 
Foi dessa forma que ele se viu envolvido na rede de poder atuante da instituição 
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escolar. Mas, por sua experiência de trabalhar arte, Jesus (2013) estabelece com o 

campo artístico uma relação de preparo técnico e mental.   

Outra questão abordada pelo autor Jesus (2013) são os pontos de tensões e 

conflitos em torno das movimentações que ele faz como artista e como professor. 

Enumero algumas situações citadas pelo autor:  

a) de forma dissemelhante de ser e estar, do artista e do professor, 
na sua relação com o mundo e com a sua atividade; b) do uso que a 
escola faz do artístico sem a correspondente atualização dos campos 
por onde a arte e os artistas se movimentam; da imagem que  a 
escola tem do artista como um prático que domina tecnicamente um 
determinado saber-fazer, afastando-o da produção teórica e do 
pensamento reflexivo do artista; uma alquimia que, por sua vez, 
acaba por determinar o tipo de experiências artísticas que a escola 
propõe aos alunos; [...] c) do controle social do tempo a que está 
sujeito o professor e que claramente não se reflete no tempo do 
artista. (JESUS, 2013, p. 39) 

 
Perante tudo isso, para o autor Jesus (2013), vai gerando-se progressivamente um 

sentimento dual e de tensão na construção da identidade do professor, pois este se 

encontra cada vez mais afastado do campo artístico, do campo prático, e como 

planejar seus trabalhos e exposições, sentindo-se a fazer algo contra sua própria 

identidade e contra o que acredita.  

Corroborando Jesus (2013), Thornton (2005), em seu artigo The Artist Teacher as 

Reflective Practitioner,  relata que a construção de identidade do professor-artista 

inter-relaciona-se com três mundos distintos: o da arte, o da educação  e o da 

educação artística. Considera que cada um  destes detém um conjunto de práticas, 

história, cultura e literatura, que tem de ser assimilado pelo professor-artista pelo 

exercício de autorreflexão.  Nesse  sentido, Thornton (2005) apresenta o professor-

artista como: 

a) uma pessoa que está envolvida com a prática artística e com o 
ensino; b) possui características próximas de outros artistas que 
historicamente se dedicaram também ao ensino, baseado a sua 
relação pedagógica numa imagem de mestre/aprendiz; c) as suas 
motivações e convicções estão baseadas na sua prática artística e 
no seu comprometimento com o mundo da arte. (THORNTON apud 
JESUS, 2013, p. 40) 
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Assim, para o autor Thornton (2013, p. 51), uma questão aparece: “estão as 

identidades do professor e do artista em conflito?”. Segundo o autor, focando na 

identidade dos professores, esta refere-se ao ensinar para “alguma coisa dentro 

deles mesmos o que eles realmente acreditam e sustentam” (THORNTON, 2013, p. 

51). Enquanto da perspectiva do professor, a identidade poderia ser referência para 

a socialização ou crença na liberação de poderes da educação. Da perspectiva do 

artista, poderia ser uma referência para transmitir conhecimento artístico e visual ou 

a crença em liberar poderes da arte. E conclui que, “para o professor artista, poderia 

ser uma combinação destas e outras crenças e convicções” (THORNTON, 2013, p. 

51). O autor utiliza como exemplo os testes de personalidade de Getzel (1976),  que 

envolvia quatro grupos representando diferentes cursos relacionados a profissões de 

arte (belas artes, arte-educação, propaganda e arte industrial). Houve um resultado 

em  que  a combinação dos dois, (o artista professor), poderia ter potencial como um 

modelo de ensino do estético e valores sociais em arte-educação, conforme citado 

pelo autor Thornton (2013). 

 Utiliza-se a figura 1 para ilustrar a representação de teorias de identidade 

exemplificadas por Thornton (2013), que contribuem para a identificação de três 

conceitos de identidade, particularmente para a noção do professor-artista.  

 

 
 

 
 
 
 

Fig. 1 – Representação das três identidades do autor Thornton 
Fonte: Ilustração do  artista-professor Rocha – 2016, com base em Thornton (2013). 

 
 
As três imagens representadas na  Figura 1  indicam a transição das identidades 

dentro dos parâmetros profissionais de treinamento e educação, representando 

estudantes já educados como artistas que são também educados para tornarem-se 

professores qualificados. 

A representação da figura 2 significa a justaposição das habilidades e conhecimento 

associados  com ambas as práticas. 

          Professor 

 

Artista Artista 

Professor 
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Fig. 2 – Sobreposição de conceitos do autor Thornton 
Fonte: Ilustração do artista-professor J. C. Rocha,  2016, com base em Thornton, 2013. 

 
 

Thornton expõe: 
O significado desta justaposição para a identidade conceitual do 
artista professor é que característica, atitude, conhecimento e 
habilidades associadas com ambas as atividades de artista e 
professor são combinadas numa identidade única sem 
necessariamente abandonar alguma em favor de outra. A identidade 
do artista professor poderia ser vista como simplesmente a soma de 
fatores associada com as identidades separadas do professor artista 
ou como uma sinergia na qual novas características, atitudes, 
conhecimento e habilidades são desenvolvidas ou criadas. 
(THORNTON, 2013, p. 52) 

 
Conclui  Thornton  (2013) que a dupla identidade artista e professor   demonstra que 

artistas e professores eficazes usualmente têm comprometimento fundamentado em 

profundas convicções e crenças que moldam em parte eles mesmos. E considera 

que fundamental para a identidade do artista professor são as intrínsecas crenças e 

convicções a respeito de ambas, tanto arte como educação.  Ressalta, ainda, que a 

integração das funções do artista e professor manifesta-se como uma identidade 

profunda, e que poderia ser construída como refletindo um deslocamento em direção 

à integração de arte e educação. Segue o autor, considerando também percepções 

de comprometimento nas quais indivíduos sentem que devem escolher entre fazer 

arte e ensinar  arte, ambas em termos de vocação e prática pessoal; os indívíduos 

são desafiados através da dupla identidade do artista professor.  

Assim, sobre a identificação do artista e professor  em uma só unidade, conforme  

abordado pelas referências teóricas pesquisadas, constata-se que há muitas 

questões que ainda precisam ser solucionadas para que o artista e o professor 

possam exercer uma única função que contemple essas duas dualidades de 

Professor Artista Artista 
Professor 
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atividades. Verifica-se que, desde a aceitação e o reconhecimento do próprio artista 

como professor, há um longo processo  de superação, desde a  autoavaliação até as 

condições de estrutura de trabalho em que está inserido. Esse deslocamento de 

identidade de ser artista-professor é uma questão que  ainda apresenta muitas 

indefinições, e talvez ainda falte mais pesquisa sobre essa relação. 

Trabalhos de artistas-professores e professores-artistas   
 
Demonstram-se  alguns trabalhos artísticos que personificam deslocamento de 

identidade, ou seja, são trabalhos artísticos desenvolvidos por artistas-professores 

ou professores-artistas. São exemplos que tenho bem próximo e por isso trago-os 

como referência. Minha abordagem tem como objetivo demonstrar que há 

professores-artistas que superam as dificuldades elencadas no presente estudo e 

que participam ativamente da tríade do processo artístico: pesquisar, fazer e 

ensinar. Nesse sentido, apresentam-se os seguintes artistas e seus respectivos 

trabalhos.  

Professora-artista Jociele Lampert atua na área de Artes Visuais nos seguintes 

temas: pintura, arte e educação, formação docente, e participa de inúmeras 

exposições.  

A figura  3 corresponde a  três trabalhos da professora-artista  Lampert, os quais 

foram expostos separadamente no Museu Escola e Galeria Vechetti – Florianópolis 

– SC, e o  painel permanente exposto na área pública Santa Maria – RS – 2015/16.  

  

 
Fig.  3 – Pinturas da Prof.ª artista Jociele Lampert 

 Fonte: Fotografia do artista-professor-pesquisador J.C. Rocha, 2015–216 
 

Outro artista-professor considerado  na pesquisa é Joseph Beuys, conhecido 

internacionalmente por sua obra plástica. Ficou  famoso por sua carreira de 
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professor na Academia de Arte de Dusseldorf, Alemanha, onde a sala de aula  

transformou-se em um local de experimentação de arte com o objetivo de educar e 

transformar os alunos. Por meio do seu modo pouco convencional de ensinar, Beuys 

desenvolveu novas interações com os seus alunos e novos meios de aprendizagem, 

marcando toda uma geração de artistas. Muitos foram os estudantes que, a partir de 

meados dos anos 1960, escolheram a Academia de Arte de Dusseldorf para estudar 

com Beuys. Segundo Almeida (2012), esse artista-professor pretendia criar uma 

consciência histórica, considerando esse fator o mais importante na formação do 

artista.   

 

 
Fig. 4 – Autorretratos 

Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph Beuys>. Acesso em: 2 fev. 2016. 
 

Apresenta-se como outro exemplo  de artista-professor  o próprio pesquisador deste 

estudo.   

Nesse contexto, desenvolvi meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Memórias 

Afetivas – Museu dos Objetos, Rocha (2013), como Bacharel em Artes Plásticas,  

que contextualizo por palavras e desenhos e disponibilizo ao leitor para uma reflexão 

das suas memórias. É um fio condutor que leva e traz uma ligação entre as minhas 

memórias e a do outro. Nesse sentido, utilizo minha própria imagem (figura 5)  como 

museu dos objetos afetivos que constitui minhas memórias e lembranças singulares 

como vetor de referências para despertar as reminiscências do outro.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph%20Beuys
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Fig. 5 – Memórias Afetivas, 2013 Museu dos Objetos – Autorretrato – Técnica: Lápis HD e nanquim – 
Dimensões 40 x 30 cm 

Fonte: Obra do autor Artista-professor-pesquisador Rocha, 2013 
 

Por outro lado, também exploro imprecisões de um tempo que ainda procuro por 

meio da pintura, e registro de autorretratos (figura 6), quando um retrato se torna 

diário na vida de um artista-professor.  
 
 

 
Fig. 6 – Autorretratos – Técnicas  Diversas – Dim. 30 x 20 cm  

Fonte: Fotografia e obra do autor artista-professor-pesquisador Rocha, 2013–2014 
 

Em busca desse objetivo, faço minha caminhada como artista-professor-

pesquisador, utilizando o processo artístico no ensino da Arte. 

Deslocamentos de identidades do artista-professor 

Com base nos textos e estudos dos autores pesquisados, constata-se  que o papel e 

a função de ser artista e ser professor de Arte têm duas faces distintas, mas 

complementares. Essa complementação é o deslocamento necessário para formar o 



 

395 ENTRE PRODUZIR E ENSINAR ARTES VISUAIS: SOBRE DESLOCAMENTO DE IDENTIDADE DO ARTISTA 
José Carlos da Rocha / Mestrando PPGAV – UDESC  
Comitê de Educação em Artes Visuais 

 

artista-professor, que sintetiza simultaneamente essa dualidade de identidade de 

função quando exerce a atividade de educador de arte. Assim, esse deslocamento 

de identidade representa e  exige uma busca de conhecimento e experiência ainda 

desconhecida, não vivenciada, mas necessária para complementar o próprio artista 

e o professor como elemento facilitador da arte. Seria uma  formação adequada de  

artista-professor-pesquisador, ou seja, artistas que mantêm uma prática continuada 

de arte, ensino e pesquisa.  

Porém,  é relevante  entender por mais dinâmica que possa vir a  
identidade, nunca conseguiremos  deslocar “totalmente” embora 
possamos inserir novas inscrições e repertórios, deslocamos conceito, 
mas não apagamos o que fomos. (LAMPERT, 2009, p.144) 
 

Contudo, na realidade, conforme relatos dos autores pesquisados, muitos 

obstáculos quase que intransponíveis estão presentes no desenvolvimento e 

aplicação do ensino do processo artístico, principalmente no meio acadêmico. Ser 

artista e ser professor  de Arte são atividades que se complementam, mas não se 

fundem. Esse entendimento muitas vezes não é alcançado pelo próprio artista e 

nem pelo educador de arte. Tenho, como exemplo, o texto de Thornton (2013) A 

identidade do Artista Professor, quando questiona:  Como eu me identifico a mim 

mesmo? E com quais títulos, regras, práticas, conhecimentos, valores e vocações os 

outros me identificam? Foram perguntas dirigidas aos colegas de pós-graduação ao 

apresentar o referido texto. Nessa oportunidade, muitas dúvidas e incertezas sobre a  

identidade professor-artista foram levantadas pelos colegas. Nesse contexto, 

verifica-se que a reflexão de si como artista-professor provoca um deslocamento de 

conscientização da própria identificação. Identifico-me nessas linhas: 

Nada me tornaria mais feliz do que ter conseguido que alguns dos 
meus leitores e leitoras reconhecessem as suas experiências, as 
suas dificuldades, as suas interrogações, os seus sofrimentos, etc., 
nos meus e que a identificação realista que é completamente distinta 
de uma projeção exaltada,  todos retirassem meios para fazer e viver 
um pouco melhor tanto aquilo que vivem como aquilo que fazem. 
(BOURDIEU, 2005, p. 119 apud JESUS, 2013, p. 23) 

Minha percepção de artista agora como professor de ensino da Arte ganha novos 

horizontes e profundidade em vários sentidos. A busca por novas habilidades e 

conhecimentos é uma necessidade para complementar a representação da figura do 

artista-professor. Essa dualidade de função em uma só identidade permite avançar e 
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expandir a própria imagem como  educador de arte e avançar sobre as dificuldades 

que nos rodeiam e nos desafiam como artistas-professores.  

Considerações  

Indago-me sobre o que me levou a pesquisar sobre o tema: artista-professor: 

produzir e ensinar arte. Uma das minhas curiosidades  sempre foi conhecer os 

conteúdos do ensino da Arte. Sempre pensei que, por meio desse conhecimento, 

poderia expandir e aprofundar percepções e reflexões sobre a essência de ser 

artista. Essa busca levou-me a pesquisar o sentido de ser artista e ser professor ao 

mesmo tempo.  Mas os autores pesquisados relatam  em seus textos que atividade 

de artista-professor  comporta duas atividades diferentes,  mas complementares: 

produzir e ensinar arte. Nesse contexto, constata-se que a presença de artistas-

professores no ensino universitário vem sendo uma constante ao longo do último 

século. Artistas de renome internacional, como Johannes Itten, Hans Hofmann, 

Joseph Beuys, Josef Albers, Richard Hamilton e Victor Pasmore, entre outros, 

conciliaram a sua prática artística com a docência. Verifica-se que o  autor Thornton 

(2013) estabelece algumas condições que identificam a identidade de um artista 

professor como forma de reconhecer-se. Conclui que é fundamental para a 

identidade do artista-professor as intrínsecas crenças e convicções a respeito da 

arte e da educação. E esse deslocamento ocorre em direção à integração de arte e 

ensino.  

Nessa direção, Jesus (2013) relata que, antes de ser licenciado como professor de 

arte e abraçar a prática docente, já se relacionava com a prática artística, embora a 

licenciatura possa explicar sua maneira de ver, agir e pensar o mundo que o rodeia. 

Nesse sentido, é o que sinto e percebo no meu crescimento e desenvolvimento 

como artista-professor.  

Já o estudo de Almeida (2009) esclarece o deslocamento de identidade, quando diz 

que o trabalho docente do artista-professor difere do trabalho docente dos demais 

professores, assim como a produção e o ensino de arte se distinguem, mesmo que 

se complementem. A possibilidade de integrar essas duas formas de trabalho faz os 

artistas-professores verem o ensino como atividade prazerosa, ainda que seja um 

trabalho preso às necessidades de sobrevivência. Só é possível  “ser artista” porque 
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“ser professor” garante a sobrevivência do artista-professor. Mas, no fundo, conclui a 

autora, é uma questão de razão e paixão. Conforme relata a pesquisa da autora 

Almeida (2009), com seus  questionamentos e os depoimentos obtidos do grupo de 

artistas-professores entrevistados, verifica-se uma unanimidade de posicionamentos 

favoráveis na coexistência entre a função de produzir e ensinar arte, e que, para 

muitos, é como uma função única, embora com atividades diferentes. Ainda, que a 

experiência como artista é um fator determinante  para o ensino das artes, ser artista 

e professor  são atividades complementares para o ensino da Arte, e uma não exclui 

a outra.  

Nesse contexto,  hoje, depois de muitas experiências, considero-me  um artista-

professor-pesquisador e com muitos questionamentos à medida que avanço e 

amplio meu conhecimento e visão de Artista, Pesquisador e Educador da Arte.  

 

Notas 

1 Licenciado em artes plásticas pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
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