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A formação do artista no Brasil: uma problemática em formação? 
 

Cayo Honorato, doutorando, FE/USP 

 

Este artigo é uma tentativa, ainda incompleta, de levantar o modo como a problemáti-
ca da formação do artista tem sido colocada no Brasil, para então configurá-la como 
um campo particular, identificando seus limites e possibilidades como projeto. 
Palavras-chave: formação do artista, universidade, processo histórico-cultural. 
 
Thist article is an attempt, still uncomplete, to raise how the set of problems concerning 
the formation of the artist has been posed in Brazil, in order to configure that as a par-
ticular field and to identify its limits and possibilities as a project. 
Key-words: formation of the artist, university, historical-cultural process. 
 

A formação do artista pode ser entendida como a organização de um processo 

educacional, em vista do desenvolvimento (integral e continuado) ou do acon-

tecimento (dilacerante e intempestivo) de indivíduos como artistas, porém, des-

de um espaço e tempo delimitados, freqüentemente instalados na 

universidade. Nesse âmbito, tal processo se desdobra como uma investigação 

algo específica, sensível e intelectual, convergente ou explosiva de uma hete-

rogeneidade de saberes e práticas. Apesar dessa delimitação, que nos parece 

necessária à sua colocação como problemática, essa organização se desborda 

na referência ao sistema da arte (museus, mercado, fontes de financiamento, 

crítica, público, etc.), em vista da profissionalização do artista, bem como a um 

processo histórico-cultural abrangente, neste caso, considerando-se a possibi-

lidade de a arte, por exemplo, afirmar um tipo de liberdade ou intervir na distri-

buição dos poderes sociais, exercendo uma função crítica e política.i Parece-

nos que sem essa referenciação, e mais, se ela não se constitui reciprocamen-

te, o trabalho desses indivíduos se isola, dilui-se, ou se torna meramente adap-

tativo, logo, sua vigência como arte está ameaçada. Isso nos permite entrever 

um complexo de relações materiais e de significações imaginárias subjacente 

ao reconhecimento do artista como tal e do que ele produz como arte, em per-

manente discussão. De resto, se para esse processo educacional, todas essas 

instâncias (organização e referenciação) podem não ser decisivas, tampouco 

elas devem ser indiferentes. Como então especificar esse processo, e mais, de 

maneira que ele se reorganizasse quando necessário pelos modos mesmos 

dessa especificação? 
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No Brasil, a discussão dessa problemática é bastante recente e a bibliografia 

sobre ela, produzida aqui, é quase inexistente – constatação reiterada pela 

maioria dos trabalhos disponíveis.ii Na introdução a uma dessas publicações, 

resultante de um primeiro congresso sobre o ensino de artes nas universida-

des, realizado em 1992, Ana Mae Barbosa, afirma que "a universidade [brasilei-

ra] tem dificuldade de ver a si própria".iii Diante dessa escassez, a afirmação 

teria um duplo significado: a universidade é responsável pela produção de pes-

quisa, mas quase nunca se põe como objeto da pesquisa – ao menos na área 

de artes. Desde então, essa situação não parece ter mudado muito. Sabe-se 

que em bem maior número há trabalhos que, sob o registro do "ensino de ar-

tes" ou da "arte-educação", circunscrevem as artes como conteúdo de uma 

disciplina ou abordagem interdisciplinar no ensino pré-universitário, ou como 

mediação das artes em situações diversas – trabalhos nos quais a profissiona-

lização ou o posicionamento do aluno ou do espectador como artista estão fora 

de questão. Porém, tampouco há muitos trabalhos sobre as academias e esco-

las de belas artes, precursoras dos atuais cursos superiores em artes plásticas 

ou visuais (entre outras denominações), ou sobre as escolas livres, desvincula-

das ou em oposição às universidades. A escassez bibliográfica portanto não se 

justifica pela inexistência do que poderia ser pesquisado.iv De qualquer manei-

ra, segundo nos parece, é na universidade (ou no ensino superior em geral) 

que a formação se torna uma problemática, por pelo menos duas razões: em 

função da exigência de sistematização implicada na idéia de formação, com o 

que a informalidade dos cursos livres não estaria preocupada, e porque, a des-

peito do posicionamento do artista moderno contrário à academia, ao controle 

da atividade artística e à fixação rígida de padrões de gosto exercidos por ela, 

cada vez mais a formação do artista contemporâneo tem se estabelecido na 

universidade, apesar das amarras burocrático-administrativas que esta poderia 

lhe impor. 

 

Obviamente, isso não ignora que o artista poderia proceder, como ainda proce-

de, de uma "formação" autodidata, de escolas livres ou de outras áreas. Ade-

mais, desde que as academias perderam sua função de órgão de classe, sabe-
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se que para ser artista, ou para exercer a atividade artística profissionalmente, 

não é necessário ter uma licença de qualquer instituição educacional, como se, 

justamente, ser artista dependesse do que se faz objetivamente entre o auto-

empoderamento de cada um como artista e a referenciação recíproca ao sis-

tema da arte e ao processo histórico-cultural – o que é muito diferente para o 

médico ou o advogado, por exemplo, cujas atividades são ainda reguladas por 

seus respectivos órgãos de classe, mas que tampouco dispensariam em seus 

lugares de atuação a credibilidade diante de algum sistema. Portanto, é como 

se a organização do processo educacional devesse se justificar diante do artis-

ta sem formação, a fim de evitar tanto a escolarização, quanto a corporativiza-

ção da prática artística. Além disso, é preciso reconhecer o momento em que 

aquela credibilidade é um projeto (no caso do artista em formação) ou vacila 

(no caso do artista "exilado" ou "aposentado"). E em decorrência, que todo 

mundo é artista (uma condição da experiência educacional), mas que uma tare-

fa desse processo educacional é informar sobre a filtragem que reduz os artis-

tas a uns poucos mais significativamente pronunciados, ou a alguns bem-

sucedidos, a cada vez, acompanhados de uma quantidade de "epígonos vaci-

lantes", desejosos por semelhante prestígio. Mais gravemente, a organização 

desse processo deveria se haver com o caráter circunstancial das motivações 

de quem recorre à universidade,v mas sobretudo com a própria dilaceração da 

idéia de formação, marcada pela exaustão do sistema moderno de finalidades 

e, particularmente, pela expansão dessistemática dos modos de identificação 

do artista contemporâneo. 

 

Em 2004, na abertura de um encontro com o propósito de discutir as relações 

entre arte e universidade, Lisette Lagnado transcreve um e-mail que recebera 

de Aracy Amaral, no qual afirma, em tom de advertência, que a "universidade 

no Brasil NÃO SE INTERESSA POR ARTE, e sim apenas por dar diplomas".vi 

A inserção da arte na universidade, tomando-se o exemplo da fundação da 

ECA/USP no final da década de 1960, segundo Tadeu Chiarelli, não se pautou 

em um projeto concreto, mas talvez em uma necessidade abstrata: a crença de 

que o universo do saber se compõe da filosofia, das ciências e das artes – ain-

da que assimetricamente. Segundo Marco Buti, a arte somente é tolerada na 

universidade em função do equívoco de que os métodos científicos são univer-
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salmente aplicáveis, o que pode ser percebido nos formulários para a solicita-

ção de financiamento às agências estatais. Por sua vez, Chiarelli afirma que 

essa "tolerância" também se expressa na reprodução pela universidade do 

preconceito social que vincula a arte a uma atividade minoritária, a uma coisa 

de que os negros escravos ou libertos se ocupavam, e hoje, as mulheres ou os 

homossexuais – aos quais talvez fossem correspondidas, respectivamente, três 

imagens: ininteligência, diletantismo e imoralidade.vii 

 

Atualmente, essa discussão parece restrita ao âmbito da pós-graduação, parti-

cularmente, da linha de pesquisa em poéticas visuais (entre outras denomina-

ções), onde gira em torno de duas questões principais, relativas à pesquisa em 

artes: a inadequação ou a subordinação da produção artística aos parâmetros 

científicos dominantes da universidade, além da conseqüente ignorância ou 

menosprezo das especificidades da arte como forma de conhecimento por ou-

tras áreas ou pelas instâncias deliberativas da universidade; e a relação fre-

qüentemente conflituosa entre a produção visual e a produção textual (redação 

da dissertação ou tese), que repõe a dissociação fantasmática entre prática e 

teoria, entre atividade material e atividade intelectual, sempre depreciando as 

primeiras. Ambas têm como fundo uma mesma questão, nem sempre eviden-

ciada: a própria especificação da arte, ou a relação mais ou menos polêmica 

entre as diversas concepções de arte e de artista no interior da área, e entre 

seus respectivos critérios de avaliação. Parece-nos que, enquanto a área não 

responder às suas próprias "especificidades" neste contexto, para além da sua 

corriqueira expressão, de um lado, como conhecimento esotérico e sem tradu-

ção adequada (em geral identificada à arte formalista), ou de outro, como as-

similável à teoria científica ou à linguagem verbal (em geral identificada, 

respectivamente, à arte tecnológica e à arte conceitualista), ela continuará 

reclamando da universidade ou valendo somente em seu interior. Quem sabe a 

escassez bibliográfica ou mesmo a ocultação dessa problemática – pela manei-

ra dramática ou partidária como tem sido colocada – não sejam derivadas do 

caráter aparentemente intratável desta questão: afinal, qual é o uso social (pre-

ocupação da universidade) de uma inteligência própria à sensibilidade ("especi-

ficidade" da arte)? 
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Talvez o primeiro texto brasileiro que trata explicitamente dessa problemática 

seja A formação do artista no Brasil, originalmente publicado em 1975. Nele, 

José Resende afirma que, apesar de envolver problemas de difícil solução, a 

integração da arte na universidade a coloca na perspectiva correta: como o 

modo de conhecimento específico de uma atividade relativamente autônoma, 

interessada no aprofundamento de um processo de investigação sensível e in-

telectual, em um espaço comum de discussão – o que parece pressupor ou 

preconizar a universidade como instituição pública igualmente autônoma, além 

de referencial a um processo histórico-cultural. Entretanto, ainda que organiza-

do de maneira eficiente a partir desses postulados, um processo educacional 

se haveria num impasse, na medida em que esse processo mais abrangente, o 

campo de atuação do artista, em sua versão mais conservadora e dominante, 

reduz a arte como conhecimento, seja ao diletantismo ou a uma função do de-

senvolvimento econômico-produtivo, ao mesmo tempo em que valoriza seu sta-

tus de "coisa requintada", impondo-lhe critérios mercadológicos alheios ao seu 

real significado ou interesse. Esse processo reproduz de modo ambíguo a ima-

gem mítica do artista, quer como marginal (embora isso fosse procedente como 

atitude), quer como oráculo, tornando-o socialmente inoperante. Por isso, a 

formação do artista deve ser definida a partir de um conceito preciso de seu 

papel e do papel da universidade na sociedade. Além disso, ela deve se consti-

tuir na relação dialética, portanto inseparável e não hierárquica, mas contraditó-

ria, entre o exercício de uma linguagem imanente aos elementos materiais e a 

determinação de uma intenção teórica para essa linguagem – enfim, na sua e-

laboração formal. Essa definição pretende evitar algumas redundâncias: a do 

caráter expressivo da manifestação artística em um psicologismo, a da sua ati-

vidade especulativa na ilustração de problemas alheios a ela, a do processo 

educacional na recomendação de modelos. Em relação à arte, a função da uni-

versidade seria constituir-se num centro de produção, num espaço comum de 

discussão, que levanta critérios e estabelece referências, além de circunstanci-

ar a liberdade de atuação do artista, em vista da sua profissionalização.viii To-

davia, ainda não parece claro como a arte, enquanto modo de conhecimento, 

naquilo que a constitui como tal, se relacionaria ao processo histórico-cultural, 

ou se essa relação é eventual à sua integração no sistema, ou mesmo na uni-

versidade. Parece-nos que, a esta altura, mais do que um postulado, a afirma-
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ção da arte como conhecimento se tornou um mero slogan, incapaz de qual-

quer movimentação, na medida em que repõe anacronicamente noções de um 

paradigma modernista: elementos materiais, questões plásticas, pensamento 

visual, conhecimento específico. De resto, além de seus termos, talvez a pró-

pria natureza dialética dessa relação devesse ser questionada. 

 

É preciso entender que a universidade não seria apenas um baluarte, preser-

vando ao artista uma atuação independente das demandas externas ao seu 

processo investigativo, mas o próprio campo de batalha da arte contra sua re-

dução. Entretanto, poderia a universidade suprir a falta de um espaço comum e 

público para a discussão da arte e ainda promover sua função crítica? Ainda 

que excedam os propósitos deste artigo, alguns pontos sobre a situação atual 

da universidade devem ser ao menos lembrados: o advento do padrão de glo-

balização da economia e a conseqüente transformação do mundo do trabalho, 

cada vez mais competitivo e exigente de produtividade, rapidez e flexibilidade, 

combinados à crescente intelectualização das profissões, que entretanto serve 

para justificar a instalação predominante do treinamento profissional na univer-

sidade e a mercantilização do conhecimento, têm ao mesmo tempo caracteri-

zado uma crise da instituição universitária e orientado movimentos reformistas 

de seus usos e funções em resposta a essa crise.ix Apesar de preocupadas 

com as questões da avaliação, do acesso e da permanência na educação su-

perior, as reformas brasileiras têm indicado alguma privatização, através do a-

juste e da diminuição do investimento estatal em instituições públicas, em 

acordo com as políticas neoliberais, ou da realocação de verbas públicas para 

as instituições privadas, ou ainda da introdução de mecanismos de administra-

ção e gerenciamento empresariais naquelas instituições, especialmente para 

que busquem no mercado os recursos que as mantém. Disso decorre o emba-

ralhamento das fronteiras entre o público e o privado, ou a emergência de uma 

esfera pública não-estatal, e o arrefecimento do potencial crítico e inventivo da 

universidade, assim como da sua capacidade de intervenção no processo his-

tórico-cultural.x Para José Resende, a universidade contribuiu para ampliar e-

normemente o meio de arte no país, mas é insuficiente para formar e também 

não conseguiu ainda abrigar uma produção significativa: “(...) eu que acreditava 

que a universidade poderia ser tudo isso [um espaço comum e público de dis-
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cussão e de promoção da crítica], acho hoje uma quimera”.xi  Se essa situação 

já oferece impasses às áreas científico-tecnológicas, no que diz respeito à sua 

autonomia, eles seriam possivelmente muito maiores à pesquisa em artes, que 

em sua diferença não contribui diretamente com a exigida acumulação de capi-

tal. Mais gravemente, seria preciso considerar a neutralização da função crítica 

dessa pesquisa, na medida em que essa situação parece incluí-la como ins-

trumento estabilizante da convulsão social. 

Quanto à organização do ensino universitário, a formação do artista diria res-

peito basicamente à concepção de uma estrutura curricular, que articula conte-

údos ou chaves, temáticas ou problemáticas, com vigência mais ou menos 

determinada, em situações diversas (disciplinas, projetos, seminários, work-

shops, etc.), segundo um fluxograma. O que poderia então orientar a especifi-

cação dessa estrutura? Refletindo sobre os paradigmas histórico-conceituais 

subjacentes ao ensino de artes, Thierry de Duve, em um texto originalmente 

publicado em 1994, afirma que hoje se vive o drama de ensinar segundo pres-

supostos a que ninguém mais dá crédito. E que para essa crise não existe so-

lução pronta. Ele acredita que a maioria das escolas de arte tem sido 

aparentemente organizada por uma pós-imagem desencantada, talvez niilista, 

de um paradigma modernista. Para tanto, no decorrer da década de 1970, a 

noção de criatividade, como capacidade igualitariamente distribuída e passível 

de ser desenvolvida, foi substituída pela noção de atitude, como algo que devia 

ser conquistado, originalmente crítica e quase sempre alinhada a um discurso 

político, mas que depois dos anos 1980 se torna meramente "uma atitude artís-

tica", isto é, uma postura, uma pose, um artifício. Do mesmo modo, a noção de 

meio, como sintaxe imanente aos materiais e valor absoluto, foi substituída pe-

la noção de prática, também crítica e política, mas que depois se torna uma 

fórmula ritualística, correspondente à suspeita de que não há mais trabalhos 

efetivos que possam ser significativamente designados de arte. Ainda uma ter-

ceira noção, a de invenção, foi substituída pela de desconstrução, que mal 

compreendida se tornou um mero sintoma de desmazelo. Certamente, a trans-

formação dessas noções e a conseqüente elaboração dessa pós-imagem são 

muito mais complexas, sutis e ambíguas. De qualquer maneira, este "paradig-

ma" seria um sintoma negativo de uma transição histórica, estéril para o ensino 
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de artes, ainda que sustentasse trabalhos interessantes, porque seu potencial 

contestatório já se tornou convencional. Restaria então evidenciar a realidade 

das ansiedades, dos desapontamentos, das angústias, das crenças fragmenta-

das, sem o recurso à regeneração nostálgica da história. E por enquanto, "re-

constituir uma comunidade de bons artistas que amem a arte, que respeitem 

uns aos outros e aos estudantes, e que levem com seriedade a tarefa de 

transmitir; (...) [sem que essa comunidade seja reunida] sob uma bandeira, um 

programa ou uma ideologia".xii 

 

A redução da dimensão projetual da formação parece coincidir com a oblitera-

ção de sua função crítica. Com a exaustão do sistema moderno de finalidades, 

que pensava a história de maneira auto-suficiente, fosse ele orientado à repro-

dução dos antagonismos na sociedade capitalista ou à libertação do homem 

pela revolução socialista (ambas determinadas pelo ideal irresistível do desen-

volvimento), em um primeiro momento (pós-moderno), foi celebrada como 

permissividade e estetização da "diversidade cultural", mas não sem o esque-

cimento dos conflitos sócio-econômicos. Findo o carnaval, o mal-estar do es-

treitamento do horizonte histórico se prolonga e parece nos condenar a um 

círculo de impotência, que se transfigura na exponenciação da "modéstia" nas 

práticas propositivas (educacionais ou artísticas) ou em uma "filosofia" da aber-

tura a todas as ideologias, como forma de controle da produção cultural pela 

lógica corporativa. Diante desse quadro, o projeto de uma formação ou a for-

mação como projeto, se pretendem alguma nudez, parecem padecer da vonta-

de de coincidir com a experiência, com a realidade vivida em processo. Como 

então compartilhar finalidades que se constituiriam na própria experiência? 

Quais seriam os parâmetros da reciprocidade entre os participantes num proje-

to? Inevitavelmente, em algum momento, as intenções ou as demandas, como 

expressão de uma compatibilidade objetiva, devem instrumentalizar as ações 

de um projeto. Porém, uma espécie de compromisso, como um pólo de identifi-

cação a ser desgastado, não deve contradizer o movimento interessado de ca-

da artista em formação. O desgaste estratégico desse pólo como norma seria 

justamente o motivo dessa formação, inclusive, por sua cumplicidade com a 

dúvida. Por outro lado, sem alguma firmeza ou uma consistência-persistência, 

resta-nos o individualismo descomprometido, o espontaneismo frívolo, a adap-
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tação conformada ao existente. É preciso combinar portanto o silêncio aberto à 

experiência com uma prática política de destruição dos processos objetivos que 

a interditam. Projetar é lançar adiante, o que implica uma decisão inicial e uma 

indeterminação final. 
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