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Este trabalho apresenta e discute o problema da formação do artista, para além ou 
aquém dos aspectos teóricos e técnicos dessa formação, como objeto de um processo 
educacional sistemático, que seria constituído pelo propósito e exercício da autonomia 
estética. Nesse sentido, tem em vista o entrecruzamento de dois caminhos: o da cons-
tituição histórica do conceito de autonomia estética, dos seus limites e possibilidades, 
e o de uma tentativa de teorização da produção artística nas instituições educacionais 
(escola ou universidade, por exemplo), considerando o horizonte largo da cultura. 
Palavras-chave: formação, artista, autonomia, estética, política. 
 
This work presents and discusses the problem of the education of the artist, beyond 
the theoretical and technical aspects of that education, as the object of a systematic 
educational process, that would be constituted by the purpose and exercise of aes-
thetic autonomy. Thus its sight is on the intercrossing of two ways: the one of historical 
constitution  of the concept of aesthetic autonomy, of its limits and possibilities, and the 
one of an attempt to theorize the artistic production in the educational institutions 
(school or university, for example), considering the large horizon of culture. 
Key-words: education, artist, autonomy, aesthetics, politics. 
 

 
É possível ensinar alguém a ser artista? Relegada ao espontaneismo, a res-

posta imediata a essa questão é negativa. Parece certo que a formação do ar-

tista seja um problema individual, se o que a constitui, para além ou aquém 

dos aspectos teóricos e técnicos dessa formação – isto é, a capacidade artís-

tica de eleger, transformar e significar conteúdos da experiência, bem como as 

origens e implicações sensíveis, imaginárias e conceituais desses conteúdos –, 

não sendo portanto assegurado pelo binômio conhecimento-metodologia, 

não pode ser ensinado ou transmitido. Entretanto, se para esse problema 

um processo educacional sistemático pode não ser decisivo, tampouco ele é 

indiferente. 

 Antes do Renascimento, as artes plásticas ou visuais não se distinguiam 

do sentido geral de tékhne; eram arte mecânica ou técnica, uma artesania su-

perior, um determinado hábito produtivo acompanhado de raciocínio. Nesse pe-

ríodo, sua identificação se dava conforme a tradições e regras objetivas, que 

determinavam aquela maneira de fazer. A partir do Renascimento, com a pro-
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moção da pintura a arte liberal, pelo reconhecimento de seu caráter igualmente 

científico e poético, inicia-se um processo de complexificação da identidade da 

arte, que corresponde a uma nova posição social do pintor-artista e a uma nova 

concepção de sua formação. Leonardo da Vinci, por exemplo, recomendava 

que inúmeros conhecimentos e técnicas fizessem parte dela: a perspectiva, a 

anatomia, a fisiologia, a história natural, a ótica, a botânica, a matemática, etc.1

 No decorrer desse processo de complexificação, a arte alcançou alguma 

autonomia em relação a outras práticas, mas havia ainda uma continuidade en-

tre a arte mecânica e a arte liberal, ou mais residualmente entre aquela e a pin-

tura como bela-arte, expressa por uma lógica representativa. Segundo Jacques 

Rancière, essa lógica estabelecia uma hierarquia de gêneros, temas e seus 

modos de apreciação, isto é, o que devia e como devia ser representado para 

ser arte, que era análoga à hierarquia social.2 A mais alta manifestação dessa 

lógica pode ser encontrada no Neoclassicismo, no final do século XVIII, quando 

a formação do artista, embora o reconhecendo como um soberano do gênero 

humano, se constituía na imitação dos modelos da arte greco-romana e no es-

tudo do desenho em detrimento da cor – os pilares normativos do ensino aca-

dêmico. O método dessa formação era a "ciência da arte", que incluía, além 

das disciplinas já sugeridas por Leonardo da Vinci: a história, a mitologia, a teo-

ria da arte e a filosofia.3 Até esse momento, a relação entre o modo de identifi-

cação da arte e a formação do artista não era problemática, eis que a 

identificação da arte permanecia reduzida a um conjunto de normas objetivas e, 

assim, transmissíveis. 

 Porém, sobretudo após a Revolução Francesa, com o Romantismo, o 

sistema de ensino acadêmico é radicalmente questionado, pela valorização da 

liberdade do gênio criador em relação às demandas do Estado e da sociedade. 

Mais do que isso, a própria idéia de se ensinar alguém a ser artista é questio-

nada. Afinal, quando a inspiração, a imaginação, a criação e a ausência de re-

gras se estabelecem como "método", como elaborar um programa para a 

formação do artista?4   

 A posição de Kant, às vésperas da Revolução Francesa, é exemplar 

desse limiar. Por um lado, ele concebe o gênio como o talento inato que uni-

camente dá regras à arte. Por ser inato, o gênio é absolutamente oposto à imi-

tação, o que invalida qualquer tentativa de se aprender ou ensinar alguém a ser 
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gênio, por mais exaustivos e excelentes que fossem os modelos considerados 

para tanto. Por outro, entende que a elaboração formal do material que o gênio 

fornece requer um talento formado pela escola: a capacidade cultivada de re-

conhecer as regras constitutivas da arte, o juízo de gosto.5 Nesse sentido, a 

formação do artista se realizaria mediante a crítica daqueles modelos. Porém, 

sendo contíguo ao problema da criação artística, de que se exige a originalida-

de insubordinável a modelos e a exemplaridade para se constituir em modelo, 

o problema da formação do artista, ou mesmo da crítica, é decisivamente inde-

terminado, sugerindo uma dialética interminável: o gênio é a originalidade do 

gosto, assim como o gosto é a cultura do gênio. Para Kant, o gosto reivindica 

simplesmente autonomia, o que significa que cada um deve alcançá-lo sem 

imitar quaisquer modelos, embora possa apreender nestes uma maneira de 

proceder na busca de seus próprios princípios – trabalho que chama de suces-

são (Nachfolge).6

 A noção de modernidade, da que teria começado entre Kant e Schiller, 

segundo Jacques Rancière, recobre um regime particular de identificação da 

arte, por ele denominado estético, que identifica a arte no singular, desobrigan-

do-a de toda e qualquer regra específica, de toda hierarquia de temas, gêneros 

e artes. É como se houvesse tantas regras quantos artistas ou produtos da arte, 

ou que a arte enfim fosse o que quisesse ser como arte, sem que tudo ou qual-

quer coisa pudesse ser arte. Mas, ao afirmar a absoluta singularidade da arte, 

o regime estético destrói todo critério pragmático de identificação dessa singu-

laridade; funda, de uma só vez, a autonomia da arte e a identidade de suas 

formas com as formas pelas quais a vida se forma a si mesma.7

  

Este brevíssimo histórico pretende repor o problema dos fundamentos "episte-

mológicos" da formação do artista como o problema das condições e possibili-

dades da autonomia estética. E porque se presta a vários discursos, o sentido 

mesmo dessa autonomia deve ser problematizado. 

 A autonomia da arte moderna aparece de modo explícito na tese de 

Clement Greenberg sobre a pintura modernista, que, segundo ele, se desen-

volveu como autocrítica de seus próprios meios e possibilidades, resultando na 

valorização quase essencialista da planaridade da superfície, depurada das re-

ferências temáticas à dinâmica social – processo que se conta de Edouard Ma-
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net (década de 1860) a Morris Louis ou Keneth Noland (década de 1960).8 A 

par de que essa seja uma interpretação apenas hegemônica do desenvolvi-

mento da pintura ou da arte moderna, embora extensível às artes de outros 

meios, seu sentido de autonomia, melhor expresso pelo discurso da "arte pela 

arte", na medida em que é orientado por uma finalidade a priori, não poderia 

corresponder a uma arte efetivamente autônoma, isto é, paradoxalmente cir-

cunstanciada. Afinal, a autonomia que importa não é tautologia. 

  Mas isso não é tudo. O conceito de autonomia estética, engendrado pelo 

Iluminismo é radicalmente ambíguo, como afirma Terry Eagleton: “se por um 

lado, ele fornece o elemento central da ideologia burguesa, por outro, enfatiza 

a natureza autodeterminante dos poderes e capacidades humanas que, no tra-

balho de Karl Marx e outros, será o fundamento antropológico para a oposição 

revolucionária ao utilitarismo burguês”.9 Entenda-se por ideologia burguesa a 

luta da classe média pela hegemonia política e pela legitimação das relações 

sociais reais de dominação, em que a autonomia significa meramente o indivi-

dualismo necessário às suas práticas mercantis. Portanto, será incontornável 

considerar as condições em que o exercício da autonomia estética não dege-

nera numa liberdade abstrata, dessubjetivada ou opressora dos outros. 

 

As artes visuais são reconhecidas como atividade humana e esfera do conhe-

cimento fundamentais ao desenvolvimento da sociedade e da cultura, sobretu-

do, por sua qualidade potencialmente criadora – o que também é válido para as 

demais artes.10 Assim, elas se constituiriam de modos próprios de sentir, pen-

sar, dizer e fazer, diversamente das demais atividades humanas e esferas do 

conhecimento, embora a elas se relacionem. Mas o que seria próprio das artes 

visuais e como elas se relacionam às demais atividades humanas? 

 Sabe-se que Platão expulsa os poetas e pintores da cidade que ele que-

ria perfeita, porque as representações que eles faziam, uma vez imitadoras da 

realidade e duas vezes imitadoras da idéia, estariam longe da verdade, que era 

necessária tanto à administração e legislação da cidade, quanto à educação de 

seus cidadãos. Porém, mais do que isso, Platão os expulsa porque eles pare-

cem conhecer tudo o que representam, confundindo a definição das atividades 

de cada um na cidade e enganando quem deveriam educar – por exemplo, se 

representam uma mesa, não sendo marceneiros, afirmando sua nociva apa-
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rência.11 Talvez as acusações de Platão não encontrem mais adeptos atual-

mente, mas é certo que muitos ainda diriam como ele que as artes são, no mí-

nimo, uma “brincadeira sem seriedade”.12

 Respondendo à questão sobre as práticas artísticas constituírem ou não 

uma exceção às outras práticas sociais, Jacques Rancière afirma que a expul-

são dos imitadores por Platão se faz segundo um princípio de divisão do traba-

lho, que exclui o trabalhador do espaço político comum, encarcerando-o no 

espaço e tempo privados de sua atividade: o imitador “faz duas coisas ao 

mesmo tempo, quando o princípio de uma sociedade bem organizada é que 

cada um faça apenas uma só coisa”.13 Ao mexer na distribuição das práticas 

sociais, o artista confere ao princípio “privado” do trabalho uma cena pública, 

identificando o trabalhador como um cidadão deliberante. As práticas artísticas, 

como produção, superam a oposição entre a atividade privada e a visibilidade 

pública, na medida em que identificam um processo de efetuação material com 

a apresentação a si do sentido de comunidade. 

 Portanto, o “próprio” da arte é conferir visibilidade a uma distribuição das 

atividades humanas de modo que todos participem de uma cultura comum e 

construam as condições para a experiência dela como invenção – ainda que 

uma cultura comum seja vivida por cada um, circunstancialmente, em níveis di-

ferentes de consciência. Obviamente, isso não deve impor às práticas artísticas 

qualquer programa que limite sua liberdade criadora ou resulte numa cultura 

uniforme, mas aponta como seu fundamento a possibilidade de todos como “ar-

tistas”, isto é, pessoas capazes de transformar e melhorar suas vidas no mun-

do. Afinal, parafraseando Terry Eagleton, a sociedade e a cultura, fundamentos 

da arte, não são unicamente aquilo em que e de que vivemos, mas também, 

em grande medida, aquilo para o que vivemos.14

 Nota-se que sua dimensão sócio-cultural marca as práticas artísticas de 

um sentido político e educacional. Porque não é objeto da ciência ou do conhe-

cimento teórico, mas da crítica como capacidade de julgar, a identificação de 

uma coisa, fenômeno ou prática como arte não se dá por meio de provas ou 

conceitos a priori, mas por meio da discussão – o que é diferente da disputa ou 

da indiferença. Os critérios para a identificação da arte, supostamente implíci-

tos na proposta ou interpretação de algo como arte, devem esperar a "adesão 

de outros",15 não em vista de uma simples unanimidade, mas porque eles con-
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cebem um público, como condição de seu próprio reconhecimento – ainda que 

freqüentemente sejam estabelecidos por interesses privados. Nesse sentido, 

parafraseando Walter Benjamim, o artista deve ensinar os outros artistas a 

produzir, dispondo uma técnica melhorada, que por sua vez leve o público a se 

tornar produtor.16

  

Desde os anos 1960, com o advento do chamado "campo expandido", a produ-

ção de arte assumiu formas, nomes e meios muito variados, superpondo sabe-

res diversos, numa direção multi-, inter- ou transdisciplinar.17 Considerando o 

processo da diluição histórica dos contornos precisos da arte, Ricardo Bas-

baum escreve que ser artista não é mais simplesmente produzir obras, mas um 

trânsito entre funções diversas, ou mais precisamente: 

 
(...) um certo deslocamento através das coisas combinado com a produção de 

um espaço particular de problemas (...), um determinado formular de questões 

em que objetos, situações, eventos e uma certa configuração do sensível estão 

envolvidos (...). Assim postos, os limites que jogam com a determinação e a i-

dentidade do artista não mais se configuram em simples problema de cruza-

mento de fronteiras (...), mas sim enquanto delineadores de uma figura de 

espacialidade que acaba conduzida a vivenciar estes atravessamentos a partir 

de uma possível singularidade de inserção (...).18

 

A conclusão da complexificação da arte na sua identificação com a autoforma-

ção da vida supõe a vida como uma aventura, um processo indeterminado pela 

objetividade de um destino, pelas leis ou por uma ordem teleológica da história. 

Entretanto, essa aventura, a do sujeito moderno, é solitária, inquieta, incerta, e 

se faz num mundo posto ao avesso.19 Na verdade, ao destruir os critérios que 

poderiam assegurar uma definição da arte, o regime estético implica sua desi-

dentificação, mas essa desidentificação não implica necessariamente a ausên-

cia de todo e qualquer critério de identificação. Para isso, a autoformação da 

vida deve se constituir num movimento de singularização do sujeito e do que 

ele produz como arte, jamais definitivo, cuja significação sócio-cultural depende 

– assim exigiria Kant – de sua elaboração numa forma igualmente irredutível a 

regras e válida para qualquer outro. 
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 A forma estética é marcada pela exigência constante de outra represen-

tação, o que é bastante diverso da denegação a qualquer forma, promovida pe-

lo relativismo dogmático dito pós-moderno, e da conformidade à multiplicidade 

quantitativa que lhe corresponderia.20 Ela é igualmente afirmação da livre coe-

xistência de capacidades humanas diversas e negação das instituições e das 

significações sociais21 que buscam reduzi-la ao controlável, ao colecionável, e 

instrumentalizá-la na satisfação de interesses privados. Como fundamento de-

terminante do juízo de gosto, a forma estética é especialmente sui generis, 

conforme a fins, mas sem fim, constituindo o que a percepção-reflexão estética 

e a produção artística inauguram na arte: a (ir)representação da autonomia. A 

forma estética é a própria autonomia significada. Por isso, a arte é imprópria, 

nenhuma especificidade lhe é essencial, nenhum fim pode determiná-la. 

 As exigências de Kant seriam descabidas apenas segundo o relativismo 

dogmático dito pós-moderno. Certamente, elas devem ser moduladas pelo pre-

sente – o gênio não é a origem transcendental da arte e sua exclusividade é in-

sustentável. A singularização implica necessariamente uma alteridade, e deve 

ser reconhecida nas mediações objetivas, materiais ou imaginárias, que a con-

dicionam e por ela são transformadas, em vista de uma dimensão sócio-cultural 

da autonomia, eis que essa dimensão é condição do reconhecimento desse 

movimento. Nesse sentido, como propósito e prática de formação do artista, a 

autonomia estética é a possibilidade da experiência da arte como invenção da 

vida. 

 

 

                                                 
1 Cf. CÍCERO, Antonio. A época da crítica: Kant, Greenberg e o modernismo. In: Cerón & Reis. Kant: críti-

ca e estética na modernidade, p. 182-185 e 190-191. 
2 Cf. RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível, p. 30-32. 
3 Cf. PEVSNER, Nikolaus. Academias de arte: passado e presente, p. 196-200. 
4 Cf. PEVSNER, Nikolaus. Ibid., p. 236-238, 249-250 e 282. 
5 Cf. Kant. Crítica da faculdade do juízo. § 47. 
6 Cf. Kant. CFJ. § 31-33. 
7 Cf. RANCIÈRE, Jacques. Ibid., p. 27 e 32-34. 
8 Cf. CÍCERO, Antonio. Ibid., p. 179-181. 
9 EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 12-13. 
10 Cf. Diretrizes curriculares para os cursos de artes visuais, segundo a SESu/ MEC. 
11 Cf. Platão. A República. 595 – 605. 
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12 Platão. A República. 602 b. 
13 RANCIÈRE, Jacques. Ibid., p. 64. 
14 Cf. EAGLETON, Terry. A idéia de cultura, p. 184. 
15 Cf. Kant. CFJ. § 8, 26. 
16 Cf. BENJAMIM, Walter. O autor como produtor. In: ___. Magia e técnica, arte e politica: ensaios sobre 

literatura e história da cultura, p. 132. 
17 Cf. ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa, p. IX e 61. Neste momento, um pro-

blema ainda nebuloso aos limites deste projeto, mas certamente importante, diz respeito a uma defasa-

gem entre o marco conceitual do regime estético e sua incorporação histórica pela arte moderna ou 

contemporânea – o que só parece ter se realizado a partir dos anos 1960. 
18 BASBAUM, Ricardo. O artista como curador. In: Catálogo do Panorama da Arte Brasileira, p. 35. 
19 Cf. SUBIRATS, Eduardo. Paisagens da solidão, p. 70-71. 
20 Por “multiplicidade quantitativa” se entenda, conforme a definição de Paulo Meneses, “a repetição in-

cansável do mesmo – tal como se encontra no processo até o infinito, e mais concretamente na produção 

em série das indústrias, inclusive na ‘indústria cultural’, nos produtos descartáveis, nas cadeias de produ-

ção e em todas as rotinas”. (MENESES, Paulo. A cultura no plural, p. 447.) 
21 Segundo Castoriadis, a sociedade é uma forma (eídos), representada por uma quase-totalidade de ins-

tituições (linguagem, normas, família, instrumentos, modos de produção, etc.) e significações que essas 

instituições encarnam (totens, tabus, deuses, Deus, pólis, mercadoria, riqueza, pátria, etc.). Cf. 

CASTORIADIS, Cornelius. Imaginação, imaginário, reflexão. In: ____. As encruzilhadas do labirinto V, p. 

281-282. 
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